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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลโนนสว่าง 

 
1.  ด้ายกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ที่ตั้ง  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  ๑๐๕  หมู่ที่  ๑๑  บ้านโนนดู่  ต าบลโนน
สว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของอ าเภอเมืองบึงกาฬ  ห่างจากท่ีตั้ง
อ าเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  (สายหนองคาย – นครพนม) เป็นระยะทางประมาณ  ๒๗  
กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียง  ดังนี้                                               
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต าบลหอค าและต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ                                      
 ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลศรีชมพู  อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ                                                                
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต าบลโป่งเปือย  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ                                           
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วเป็นที่ดอนสลับกับพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีลักษณะเป็นสันเนิน  พ้ืนที่ทั่วไปมีความ
ลาดเอียงประมาณ  ๐.๐๓%  จากทิศเหนือไปทางทิศใต้  (ที่ระดับความสูง  180-200  เมตร  จาก
ระดับน้ าทะเล)   
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ต าบลโนนสว่างมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคม ถึง เดือน
พฤษภาคม  ของทุกปี  และจะมีฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม  และมีภูมิอากาศในช่วงนี้จะมีความชื้นสูงมาก  
เพราะในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างมีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก 
 1.4  ลักษณะของดิน 
  พ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  ประกอบด้วยชุดดินทั้งหมด  3  ชุด  โดยมีรายละเอียดความเหมาะสม
ของดินแต่ละชุด  ดังนี้ 
  1.  ชุดดินโพนพิสัย  มีประมาณ  82.7%  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  สภาพภูมิประเทศเป็นลอนลูก
คลื่นลาดชันเล็กน้อย  เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว  หรือดินร่วนปนกรวด  หรือดินทรายร่วนมีสีน้ าตาล
เข้มหรือสีน้ าตาลปนเทา  หน้าดินตื้นมีความลาดชัน  2-6 %  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวกรวด  หรือดินเหนียวปน
กรวด  มีสีพื้นเป็นสีแดงหรือแดงปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่  ดินชุดนี้มีการระบายน้ าดีปานกลาง  มีการไหลบ่า
ของน้ าบนผิวดินปานกลางถึงเร็ว  ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย  มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าและมี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ า  บริเวณท่ีพบจะเป็นพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบล 
  ปัญหาของดินชุดโพนพิสัย  คือ  หน้าดินตื้น  มีกรวดลูกรังปนอยู่ในเนื้อดินและมีสภาพพ้ืนที่ลาด
ชันเล็กน้อย 
  2.  ชุดดินร้อยเอ็ด  มีประมาณ  3.1%  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  สภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ  
เนื้อดินนั้น บนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายร่วน  มีสีน้ าตาลเข้มถึงน้ าตาลอ่อน  หน้าดินตื้นมีความลาดชัน  
2%  ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  หรือดินร่วนเหนียวมีการระบายน้ าดีเร็วมีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า  
ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย  มีอินทรียวัตถุต่ าถึงปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงปาน
กลาง  เหมาะส าหรับการท านาบริเวณท่ีพบดินชุดนี้ คือบริเวณหมู่ท่ี  1,2 และหมู่ท่ี  4 
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  3.  ชุดดินศรีสงคราม  มีประมาณ  9.7%  สภาพภูมิประเทศราบเรียบเนื้อที่ดินชั้นบนเป็นดิน
ร่วนปนทรายแป้ง  หรือดินร่วนเหนียว  มีสีน้ าตาลเข้มมากปนเทามีความลาดชัน  1%  ดินล่างเป็นดินเหนียวมีสี
น้ าตาลปนเทาดินชุดนี้มีการระบายน้ าเร็วมีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า  มีความสามารถให้น้ าไหลผ่านได้เร็วใน
ชั้นบนและหน้าดินลึก  มีอินทรีย์วัตถุปานกลาง  มีธาตุฟอสฟอรัสต่ า  ธาตุโปรแตสเซี่ยมต่ าถึงปานกลาง  เป็นดิน
ที่น้ าท่วมนาเหมาะในการท านา  บริเวณหมู่ที่  1,2,5  และหมู่ที่  8 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ภายในต าบลโนนสว่างมีล าห้วยส าคัญไหลผ่าน  ดังนี้ 
  1.  ล าห้วยอาฮง 
  2.  ล าห้วยนาดี 
  3.  ล าห้วยไผ ่
  4.  ล าห้วยลึก 
  5.  ล าห้วยกลาง 
  6.  ล าห้วยผึ้ง 
  7.  ล าห้วยค าอีเลิศ 
  8.  ล าห้วยเย็น 
  มีหนองน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่  หนองทุ่ม  หนองหัวลิง  หนองแฮ่  หนองปลาโด  หนองไผ่  
หนองโง้  หนองงูเหลือม  หนองฆ่าแฆ้  หนองสามขา  หนองหัวช้าง  หนองฒู้  หนองตะไก้  หนองบ่อ  หนองบัว  
หนองหัวโนนชาติ  หนองหมากจับ 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 
 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  ต าบลโนนสว่าง   มีพ้ืนที่ประมาณ  66.80  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  41,750  ไร่  
คิดเป็นร้อยละ  8.43  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอเมืองบึงกาฬ  มีพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรประมาณ  
37,433  ไร่  หรือประมาณร้อยละ  7.56  ของพ้ืนที่อ าเภอเมืองบึงกาฬ  และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  
11  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 จ านวนหมู่บ้านในต าบลโนนสว่าง 

หมู่ที่ บ้าน ผู้น าท้องถิ่น หมายเหตุ 
1 โนนสว่าง นายกงใจ  แสงวงษ์  
2 ชัยบาดาล นายเดโช  โหราจันทร ์  
3 สรรทวี นายอภิรักษ์  ศรีชมชื่น  
4 นาดี นายประยูร  คงบุญวาส  
5 ดอนปอ นายสมเพียร  เข็มศิริ  
6 หนองดินด า นายส ารวย  ด้วงหว้า ก านัน 
7 บูรพา นายบุญช่วย  ชินค า  
8 หนองไฮ นายบุญรัก  พลภักดี  
9 พรนิยม นายนิกร  ครองยุติ  

10 โนนงาม นายปรีดาศักดิ์  ภาวงค์  
11 โนนดู่ นายพล  พ้ืนดี  
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 2.2  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2555  ไดแ้ก่นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  จ านวน  1  คน 
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่างแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  2  เขต  เขตท่ี  1  ประกอบด้วย  หมู่ที่  
1,2,5,7,8  เขตที่  2  ประกอบด้วยหมู่ที่  3,4,6,9,10,11  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ  6  คน  รวม
ทั้งหมด  12  คน  ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายประครอง  โคระถา นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  
2 นายไสว  สารสิทธิ ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2  
3 นายกฤตพร   บุญฤทธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
4 นายด ารง  พรหมบิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 1  
5 นายขวัญบุญรอง  จันทวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 1  
6 นายบุญตา  พรมสุมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 1  
7 นายสมคิด   บุตรดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 1  
8 นางศิริเลิศ   ศรีพุทธา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 1  
9 นายทศพล   ทีหอค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 1  

10 นางไพวัลย์  มงคลชู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2  
11 นายพรชัย   แสงใส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2  
12 นายวิษณุ  วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2  
13 นางสุนิตรา  ทองสุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2  

 

3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลจ านวนประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น    6,876   คน   แยกเป็นชาย   3,430   คน   หญิง   3,446   คน   
มีจ านวนครัวเรือน  2,146  ครัวเรือน แยกได้ดังนี้            
ข้อมูลประชากรต าบลโนนสว่าง วันที่  29  กันยายน  2559  จากห้องทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

หมู่ที่ บ้าน จ านวนประชากร 
(คน) 

ชาย หญิง จ านวน
ครัวเรือน 

๑ โนนสว่าง 1,052 517 535 298 
๒ ชัยบาดาล 554 278 276 186 
๓ สรรทวี 571 301 270 188 
๔ นาดี 731 367 364 197 
๕ ดอนปอ 750 354 396 206 
๖ หนองดินด า 448 226 222 124 
๗ บูรพา 799 401 398 220 
๘ หนองไฮ 256 137 119 159 
๙ พรนิยม 750 380 370 254 
๑๐ โนนงาม 454 225 229 112 
๑๑ โนนดู่ 511 244 267 201 

รวม 6,876 3,430 3,446 2,146 
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ประชากร 
  * ประชากรตามที่อยู่จริงตามช่วงอายุ  ทั้งสิ้น  5,055  คน  แยกเป็นชาย  2,552  คน  หญิง  
2,503  คน  แยกเป็น 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม  (คน) 
น้อยกว่า  1  ปีเต็ม 1 5 6 
1  ปีเต็ม - 2 ป ี 31 22 53 
3 ปีเต็ม - 5 ป ี 77 55 132 
6 ปีเต็ม - 11 ป ี 169 190 359 
12 ปีเต็ม - 14 ป ี 102 95 197 
15 ปีเต็ม - 17 ป ี 111 81 192 
18 ปีเต็ม - 25 ป ี 261 235 496 
26 ปีเต็ม - 49 ป ี 1,037 1,038 2,075 
50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม 387 411 798 
มากกว่า  60 ปีเต็ม ขึ้น
ไป 

376 371 747 

รวมทั้งหมด 2,552 2,503 5,055 
 *จากการส ารวจข้อมูล  จปฐ. ปี 2559  ส ารวจจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้
อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  ข้อมูลสถานศึกษา        
  1. โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  ๒ แห่ง  
   ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ม.9 , โรงเรียนบ้านดอนปอ  ม.5 
  2. โรงเรียนมัธยมศึกษา   จ านวน  ๑ แห่ง 
   โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  ม.9 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  2 แห่ง 
   ประกอบด้วย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ม.4, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม 
  ข้อมูลผู้ที่จบการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม  (คน) 
ไม่เคยศึกษา 46 44 90 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 79 65 144 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 14 25 39 
จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4 , ป.7 , ป.6) 

1,606 1,590 3,196 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3,ม.1-3) 

381 337 718 
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ระดับการศึกษา จ านวนเพศชาย (คน) จ านวนเพศหญิง (คน) จ านวนรวม  (คน) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.4-5, ม.4-6,ปวช.) 

301 308 609 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 65 47 112 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 56 86 142 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 1 5 

รวมทั้งหมด 2,552 2,503 5,055 
 *จากการส ารวจข้อมูล  จปฐ. ปี 2559  ส ารวจจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการส ารวจนี้
อาจไม่เท่ากับจ านวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน 
 
 4.2  สาธารณสุข 
  ในด้านสาธารณสุข  ต าบลโนนสว่างมีสถานพยาบาล  จ านวน  2  แห่ง  คือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนสว่าง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนปอ  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน   
(อสม.) ครบ  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น   114   คน   2  แห่ง 
  (รพ.สต.ต าบลโนนสว่าง/รพ.สต.ต าบลบ้านดอนปอ)            
  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ๑ แห่ง    
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   ๑๐๐ 
 4.3  อาชญากรรม 
  -   
 4.4  ยาเสพติด 
  พ้ืนที่ในต าบลโนนสว่าง  ถือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เขตชายแดนลาวที่มีการล าเลียงยาเสพติดผ่าน
ชายแดน  โดยเฉพาะวัยแรงงานและเยาวชน 
  วัยแรงงาน  กลุ่มผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่กรีดยางพาราในช่วงกลางคืน  กลางวันรับจ้างเวลา
พักผ่อนน้อยการเข้าไปมีส่วนพัวพันยาเสพติด (ยาบ้า)  เพราะคิดว่าท าให้มีก าลังวังชาในการท างาน  ไม่ง่วง  ไม่
เหนื่อย  สามารถท างานได้ตลอดทั้งวัน 
  เด็กและเยาวชน  ต าบลโนนสว่างส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือท าให้มีการชักชวนเพื่อนมั่วสุ่มเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้นเนื่องจากยาเสพติด (ยาบ้า)  จัดหาได้งาย 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  - 
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  ต าบลโนนสว่าง  มีเส้นทางคมนาคมหลัก  3  สาย  คือ  ทางหลวงหมายเลข  2147  มีความ
ยาว  6  กิโลเมตร  เป็นเส้นทางที่อยู่ตอนเหนือของต าบลเชื่อมต่อระหว่างต าบลโนนสว่างกับต าบลไคสี  โดยผ่าน
ชุมชนหมู่ที่  1  และหมู่ท่ี  7  เป็นถนนลาดยางขนาดผิวจราจร  6  เมตร  ทางหลวง  รพช.หมายเลข  3041  
มีความยาว  11,485  กิโลเมตร  สภาพถนนเป็นลูกรังยังไม่มีการขยายและปรับปรุงผิวจราจรและทางหลวง  
รพช.หนองคายหมายเลข  4032  มีความยาว  19,200  กิโลเมตร  เป็นเส้นทางอยู่แนวตะวันออกของต าบล
เชื่อมต่อระหว่างบ้านบูรพา - บ้านโคกกระแซ  ต าบลศรีชมภู  ถนนเป็นลูกรังปรับผิวจราจรเป็นลาดยางบางช่วง
สภาพการจราจรที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต  และมีบางส่วนที่ยังไม่สะดวกต้องปรับปรุง 
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 5.2  การไฟฟ้า 
  ต าบลโนนสว่างมีการใช้ระบบไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  จ านวน  2,146  ครัวเรือน 
 5.3  การประปา 
  ต าบลโนนสว่างมีการใช้ระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  จ านวน  6  หมู่บ้าน  
และผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  จ านวน  5  หมู่บ้าน 
 5.4  โทรศัพท์ 
  ปัจจุบันประชาชนต าบลโนนสว่างใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครัวเรือน   
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ต าบลโนนสว่างมีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน    ๑ แห่ง 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  เกษตรกรต าบลโนนสว่าง  เดิมการประกอบอาชีพจะเป็นลักษณะกิจกรรมเดียว  คือ  ท านา
อย่างเดียวแต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนอาชีพหลัก  คือ  ท านา  ท าสวนยางพารา  ไม้ผล  และเริ่มมีการท าการ
ผลิตในลักษณะการท ากิจกรรมหลายอย่างรวมกัน  ในรูปแบบไร่นาสวนผสม 
  ลักษณะการใช้ที่ดินของเกษตรกร  ส่วนใหญ่จะถูกใช้ปลูกพืชครั้งเดียวต่อไป  ตามฤดูกาล
เพาะปลูกโดยจะมีการไถพรวนครั้งที่  1  ก่อน  เพื่อก าจัดวัชพืชก่อนปลูกแล้วจึงไถพรวนดินเพื่อปลูกพืช  พืชที่
ปลูกได้แก่  ข้าว  ยางพารา  มันส าปะหลัง 
  อาศัยธรรมชาติเป็นหลัก  เมื่อถึงฤดูฝนจะมีการไถดินและหว่านเมล็ดพืชเพาะปลูก  เมื่อถึงฤดู
แล้งจะมีการปลูกพืชฤดูแล้งบ้างในเขตที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  เช่น  การปลูกข้าวโพดและการท านาปรัง 
 การปลูกพืชในต าบลโนนสว่าง 
ล าดับที่ ชนิดพืช จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่เพาะปลูก 

(ไร่) 
เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ต้น) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
1 ข้าวนาปี 934 15,300 12,086 2,441 201.99 
2 ยางพารา 844 15,660 6,606 0 0.00 
3 ยูคาลิปตัส 70 669 161 0 0.00 
4 ปาล์มน้ ามัน 39 520 75 0 0.00 
5 มันส าปะหลัง 23 345 109 189 1,729.36 
6 ข้าวนาปรัง 8 172 113 23 205.84 
7 ข้าวไร่ 4 27 27 5 186.67 
8 ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ 1 7 0 0 186.67 
9 มะม่วง 1 2 2 0 0.00 

10 ลูกเหลียง 1 29 0 0 0.00 
11 ถั่วฝักยาว 1 1 1 0 0.00 
12 พริกข้ีหนูเม็ดใหญ่ 1 1 1 0 0.00 
13 มันฝรั่ง 1 2 2 0 0.00 
14 ล าไย 1 3 3 0 0.00 
15 พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก 1 1 1 0 0.00 
16 กล้วยน้ าวา 1 5 5 0 0.00 
17 ลูกเนียง 1 10 0 0 0.00 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
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 6.2  การประมง 
  ต าบลโนนสว่างมีพ้ืนที่ในการท าประมงสัวต์น้ า  เช่น  มีการจับปลาไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
ถ้าเหลือจึงจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  สถานที่ในการประมงทามใหญ่  แก่งอาฮง  ฯลฯ 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  ต าบลโนนสว่างมีการเลี้ยงสัตว์แบบหลากหลาย  เช่น  มีการเลี้ยงสัตว์ปีกไว้เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  ถ้าเหลือจึงจ าหน่าย  ในรายที่มีโรงสีจะมีการเลี้ยงสุกรไว้เพ่ือจ าหน่าย  ในลักษณะเลี้ยงเป็นรายย่อย  
การเลี้ยงโค  กระบือ  เลี้ยงไว้เพ่ือใช้แรงงาน  และเลี้ยงเพ่ือขายเนื้อ  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 ตารางการเลี้ยงสัตว์ในต าบลโนนสว่าง 
การท าปศุสัตว์ 
ล าดับที่ ชนิดสัตว์เลี้ยง จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนสัตว์ 

(ตัว) 
จ านวนรุ่นต่อปี 

(รุ่น) 
ปริมาณการผลิต 

(ตัว) 
ปริมาณการผลิต 

(กิโลกรัม) 
1 ไก่พ้ืนเมือง 24 1,755 69 0 0 
2 กระบือ 18 157 0 3,220 0 
3 โคเนื้อ 9 74 0 25 0 
4 สุกร 7 139 9 16 0 
5 เป็ดเทศ 6 320 24 0 0 
6 ไก่ชน 5 263 11 0 0 
7 เป็ดเนื้อ 2 80 2 0 0 

   
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ล าดับที่ ชนิดสัตว์เลี้ยง จ านวน

ครัวเรือน 
เนื้อที่กระชัง 
(ตารางเมตร) 

เนื้อที่เลี้ยง 
(ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัว) 

ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

1 ปลานิล 12 0 28 43,850 1,250 
2 ปลาดุก 8 0 13 3,700 700 
3 ปลาดุกบิ๊กอุย 3 0 4 2,500 0 
4 ปลาตะโกก 1 0 1 0 0 
5 ปลาสลิด 1 0 1 0 0 
6 ปลาจาระเม็ด 1 0 2 0 0 
7 ปลาตะเพียน 1 0 1 1,000 0 
8 ปลาไน 1 0 1 0 0 

ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 6.4  การบริการ 
  ต าบลโนนสว่างมีสถานที่ให้บริการประชาชน  ดังนี้ 
  1.  เทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นองค์กรหลักในชุมชนที่ให้การช่วยเหลือและให้บริการต่างๆ  
ให้แก่เกษตรกร  โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้าน   
  2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสว่าง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนปอ  เป็น
องค์กรของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพ  อนามัยคนในชุมชน  ให้บริการแก่เกษตรต าบลโนนสว่าง 
  3.  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  และโรงเรียนบ้านดอนปอ  เป็นองค์กร
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้บริการด้านการศึกษาของชุมชน 
  4.  ศูนย์ กศน.หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม  (รอเป็นทางการ) 
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 6.5  การท่องเที่ยว 
  ภายในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่  วัดถ้ าศรีวิไลย์วราลาม  ตั้งอยู่ใน
บริเวณหมู่ท่ี  1  เส้นทางไปบ้านดอนปอ  และหนองอาฮง  ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้านที่  5  บ้าน
ดอนปอ  เป็นสถานที่ส าคัญส าหรับพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งประมงธรรมชาติที่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ต าบลใกล้ใช้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ าเพื่อบริโภค 
 6.6  อุตสาหกรรม 
  เทศบาลต าบลโนนสว่างมีแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เช่น  หล่อเสา หล่อท่อ  ฯลฯ
จ านวน  2  แห่ง 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1.  ห้องพัก     จ านวน  1 แห่ง 
  2.  ปั้มน้ ามัน (หัวจ่าย)    จ านวน  2 แห่ง 
  3.  ปั๊มน้ ามัน(ปั๊มหลอด)    จ านวน  4 แห่ง   
  4.  ลานรับซื้อข้ียาง    จ านวน  7 แห่ง 
  ประกอบด้วย      
   -  ร้าน พ.ภักดียางพารา  เลขที่  212  ม.1 
   -  ร้าน ส.ยางพารา  เลขที่  115  ม.5 
   -  ร้านรุ่งเจริญยางพารา  เลขที่  77 ม.3 
   -  ร้านมุกดายางพารา  เลขที่  60  ม.8 
   -  ร้านทองรุ่งยางพารา  เลขที่  15 ม.8 
   -  ร้านบุญล้นการยาง  เลขท่ี  55  ม.6 
   -  ร้านอิ่งฟ้ายางสด  เลขที่  96  ม.4 
  5.  โรงส ี     จ านวน  6 แห่ง 
  6.  ร้านเสริมสวย    จ านวน  5 แห่ง 
  7.  ร้านคอมพิวเตอร์,ร้านเกม   จ านวน  2 แห่ง 
  8.  ร้านซ่อม/อู่รถ    จ านวน  3 แห่ง 
  9.  ร้านค้า/ร้านอาหาร    จ านวน  55 แห่ง 
  10.  ร้านขนมจีน  หมู่ที่  1   จ านวน  2 แห่ง 
  11.  ร้านรับซื้อของเก่า    จ านวน  2 แห่ง 
  12.  โรงผลิตน้ าดื่มหมู่ท่ี  8   จ านวน  1 แห่ง 
  13.  ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ร้านหล่อเสา  จ านวน  2 แห่ง 
  14.  ร้านคลินิกร้านขายยา   จ านวน  1 แห่ง 
  15.  ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า   จ านวน  1 แห่ง 
  16.  ร้านเกี่ยวกับโทรคมนาคมเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
   -  บริษัททรูมูฟ  เอสยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่นจ ากัด 
   -  บริษัทแฟกซ์ไลท์ 
  17.  ตลาดสด  ม.9    จ านวน  1 แห่ง 
  18.  ร้านอุปกรณ์การเกษตร   จ านวน  1 แห่ง 
  ที่มา  :  จากข้อมูลผู้เสียภาษีประจ าปี  พ.ศ.2559 
  19.  ข้อมูลกลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน จ านวน   17 กลุ่ม  ผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ในชุมชน  
ดังนี้  ทอเสื่อ,ทอกก,เลี้ยงกบ,เลี้ยงปลา,เลี้ยงหมู 
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 6.8  แรงงาน 
  การใช้แรงงานส าหรับประกอบอาชีพด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง  มีการใช้
แรงงานเกษตรที่อยู่ในครัวเรือนเท่านั้น  โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ  2-4  คน 
 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ต าบลโนนสว่าง  มีจ านวน  11  หมู่บ้าน  และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่
ที ่

บ้าน จ านวนครัวเรือน ครัวเรือนเกษตรกร จ านวน
ประชากร 

(คน) 

ชาย (คน) หญิง(คน) 

๑ โนนสว่าง 298 188 1,052 517 535 
๒ ชัยบาดาล 186 95 554 278 276 
๓ สรรทวี 188 108 571 301 270 
๔ นาดี 197 156 731 367 364 
๕ ดอนปอ 206 147 750 354 396 
๖ หนองดินด า 124 81 448 226 222 
๗ บูรพา 220 153 799 401 398 
๘ หนองไฮ 159 56 256 137 119 
๙ พรนิยม 254 122 750 380 370 
๑๐ โนนงาม 112 83 454 225 229 
๑๑ โนนดู่ 201 85 511 244 267 

รวม 2,146 1,274 6,876 3,430 3,446 
 ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 มีพืชหลักอยู่  3  ชนิด  เรียงล าดับดังนี้ 
 1.  ข้าว  ผลผลิตเฉลี่ย   300  กิโลกรมั/ไร่   ต้นทุนการผลิต  1,400  บาท 
 2.  ยางพารา ผลผลิตเฉลี่ย   240  กิโลกรมั/ไร่   ต้นทุนการผลิต  7,600  บาท 
 3.  มันส าปะหลัง  ผลผลิตเฉลี่ย   2,000  กิโลกรัม/ไร่   ต้นทุนการผลิต  1,000  บาท 
 ที่มา  :  ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  ภายในต าบลโนนสว่างมีล าห้วยส าคัญไหลผ่าน  ดังนี้ 
  1.  ล าห้วยอาฮง 
  2.  ล าห้วยนาดี 
  3.  ล าห้วยไผ ่
  4.  ล าห้วยลึก 
  5.  ล าห้วยกลาง 
  6.  ล าห้วยผึ้ง 
  7.  ล าห้วยค าอีเลิศ 
  8.  ล าห้วยเย็น 
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  มีหนองน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่  หนองทุ่ม  หนองหัวลิง  หนองแฮ่  หนองปลาโด  หนองไผ่  
หนองโง้  หนองงูเหลือม  หนองฆ่าแฆ้  หนองสามขา  หนองหัวช้าง  หนองฒู้  หนองตะไก้  หนองบ่อ  หนองบัว  
หนองหัวโนนชาติ  หนองหมากจับ 
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้  (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค)  
  -  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  2  แห่ง   
  -  ประปาเทศบาล  จ านวน  5  แห่ง 
  -  แหล่งน้ าธรรมชาติ  16  แห่ง 
  -  น้าบาดาลหยอดเหรียญ  จ านวน  5  แห่ง 
 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชากรต าบลโนนสว่าง  นับถือศาสนาพุทธ  และมีความเชื่อเรื่องภูตผี  อยู่บ้าง  โดยยึดหลัก
กันมาตามบรรพบุรุษ  เกษตรกรส่วนใหญ่จะรวมใจกันหยุดท างานในวันพระ  และวันส าคัญทางศาสนาเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  และจะหยุดท างานด้านการเกษตรต่างๆ  ถ้าในชุมชนเกิดมีการเสียชีวิตของเพ่ือน
บ้านในชุมชน 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด (ค่านิยม)  ชุมชนต าบลโนนสว่าง  จะ
ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม  คือ  ฮีต  12 ครอง  14  ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาไม่
เปลี่ยนแปลงและยังคงยึดถือค่านิยมแบบดั้งเดิม 
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรต าบลโนนสว่าง  ได้แก่ 
  1.  เครื่องจักสานด้านประมง 
  2.  การท าน้ าหมักชีวภาพ 
  3.  การทอผ้าฝ้าย 
  4.  การทอเสื่อ , ทอกก 
 8.4  สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สิ้นค้าพ้ืนเมืองของต าบลโนนสว่างได้แก่  เครื่องจักรสาน , เสื่อผือ ,เสื่อกก  สิ้นค้าเหล่านี้จะเป็น
ของฝากญาติๆผู้มาเยือน 
 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า   
  ต าบลโนนสว่าง  มีหนองน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  ได้แก่  หนองทุ่ม  หนองหัวลิง  หนองแฮ่  หนอง
ปลาโด  หนองไผ่  หนองโง้  หนองงูเหลือม  หนองฆ่าแฆ้  หนองสามขา  หนองหัวช้าง  หนองฒู้  หนองตะไก้  
หนองบ่อ  หนองบัว  หนองหัวโนนชาติ  หนองหมากจับ 
 9.2  ป่าไม้ 
  -  ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 
 9.3  ภูเขา 
  -  ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  จุดแข็ง   มีแหล่งน้ าธรรมชาติเพียงพอ  น้ าท่าเพียงพอ  น้ าฝนอยู่ในเกณฑ์ดี  มลพิษน้ า
เสีย   ขยะและกากของเสีย   มลพิษทางอากาศ ยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยต่อประชาชน    
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  จุดอ่อน  มีสภาพป่าเหลือน้อย   คุณภาพดินไม่ดี   ไร่นามีสารพิษจากสารเคมีตกค้าง   คุณภา
น้ าจะมีปัญหาในอนาคต  ขยะและกากของเสียเริ่มมีปัญหาเป็นมลพิษต่อประชาขน 
 
10.  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล)       
  หนองอาฮงมีพ้ืนที่กว้าง  4,800  ไร่  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญท่ีมีขนาดกว้างทัศนียภาพ
สวยงามซึ่งในอนาคตจะปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลโนนสว่าง  และเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลาน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
 

   ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
   
   

 
 
 

 
 

 
 
 



 
ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  

และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2556 - 2558)  (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒561) (พ.ศ.๒๕60 – 
๒๕๖2) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 
ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้       
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 55 21 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 - 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 4 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 57 44 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริหารในท้องถิ่น 

1 
- 
 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

56 16 

รวมทั้งสิ้น 182 85 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  46.70 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 55 26 47.27 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 - 0.00 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 6 75.00 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 57 48 84.21 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 2 66.66 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารในท้องถิ่น 

1 - 0.00 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

56 51 91.07 

รวม 182 133 73.07 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 72 3 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 2 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 59 33 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริหารในท้องถิ่น 

1 
- 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

56 35 

รวมทั้งสิ้น 204 80 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  39.21 

 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 72 29 40.27 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 2 100 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 6 75.00 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 59 55 93.22 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 3 50.00 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารในท้องถิ่น 

1 - 0.00 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

56 37 66.07 

รวม 204 133 65.19 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕9 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 80  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 99  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5  
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริหารในท้องถิ่น 

2 
 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

41  

รวมทั้งสิ้น 247  
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม
ปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 80 24 30.00 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 4 50.00 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12 5 41.66 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 99 35 35.35 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 2 40.00 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการบริหารในท้องถิ่น 

2 2 100 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

41 33 80.48 

รวม 247 105 42.51 
 

   ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

182 144 133 85 204 204 133 80 

ร้อยละ - 79.12 73.07 46.70 - 100 65.20 39.21 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

204 204 133 80 247 86 105  

ร้อยละ - ๑๐๐ 65.20 39.21 - 34.81 42.51  
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     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 
การ

ด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

จ านวน
โครงการ 

247 86 105  213 84 84 ยังไม่ได้
ด าเนิน 
การ 

ร้อยละ - 34.81 42.51  - 39.00 39.00  
 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  182  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  85 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  46.70 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 7๐ ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนิ นการได้ ใน อัตราที่ เพ่ิ มขึ้ น เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  204  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   80 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  39.21 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖0) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนิ นการได้ ใน อั ตราที่ เพ่ิ มขึ้ น เมื่ อ เป รียบ เที ยบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   247  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน     โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ   

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้น

ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   213  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   84  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  39.00 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า
ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาล
ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลโนนสว่างในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
พอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมิน 
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ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชน
มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการ
ด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่
ร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมคีวามพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจาก
การด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
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๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
3. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้

เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    
  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน

การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
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 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลโนนสว่างมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

 
 
 



 
21 

                              
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลโนนสว่างได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพจิารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 

**************************************** 
 



 
     
 

 
 

      
ส่วนที่  ๓ 

   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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 1.1.1  ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยก
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  1.1.2  สาระส าคัญ 
       ๑ สภาพแวดล้อม 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุน
นิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมี
โครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาก
ขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ
ในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสา
หรับประชาชนที่อยู่ใน 
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พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดา
รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก ่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น 
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ 
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คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก ่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดท่ีเกิด 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

28 
 

จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซ่ึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
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และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย
ต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกา
หนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระ
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

1.1.3 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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คนไทยในอนาคต... 
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1.1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น                    
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.1.5 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.1.6 ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการกาหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 ๑.2.1 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 1.2.๒. สถานะของประเทศ 
 ๑.2.2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

    1. ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)  
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จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึน้ (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

3. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน 

๔.  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

37 
 

๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๕. อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ .ศ . ๒๕๕๗  WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

6. สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

7. สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และ
มีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ 
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การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

1.2.3 ด้านสังคม 
1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของ
บุตร  

2. ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ 
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

3. คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

4. สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

5. ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่ โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

6. คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ 
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๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

7. วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

8. ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

9. ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

1.2.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้

ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้  มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
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(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ

สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ  และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ  ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

3. ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

1.2.5 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ 
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ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้ 
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งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

3. ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 1.2.6 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

 ๑ บริบทภายใน 
    (1)  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย 
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ละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลาง
ของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่าง
ถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมข้ึน
ของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้
จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
ส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 (2) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 
จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

(3) ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม 
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ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

(4) ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

(5) การบริหารจัดการภาครัฐ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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1.2.7 บริบทภายนอก 
1. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

2. การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาค
การผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3. ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง 
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กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

5. วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง 
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สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับ
โลกร่วมกัน 
 1.2.8 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 ๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 ๒. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 ๓. เป้าหมาย 
    1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

    2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

     3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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     4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ เส ริ ม ส ร้ า งธรรม าภิ บ าล ใน การบ ริ ห ารจั ด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

      5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

 1.2.9. แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 (1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 (2)  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 (3)  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

 (4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
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เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย

หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 (5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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1.2.10 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๑. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

3. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

1.2.11 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
1. การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ 
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โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ 
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3. การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

4. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

1.2.12  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๑. การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

2. การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
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1.2.13  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2. การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

3. การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4. การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6. การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ 
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate  
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Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

1.2.14  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1. การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3. การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้       

 
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว 
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ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
 ๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ 
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

     ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

     ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู ้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
  ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
   (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และ
การลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การ
เตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
   (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  
บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
   (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาด
แคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
  ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

     (1)  โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
 (2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
 (3)  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
 (4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
 (5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
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 (6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
 (7)  โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่
ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตร  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  และการค้าการลงทุน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
(อุดรธาน ีหนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู เลย) 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 (จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ  
จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดเลย) มีศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีภูมิประเทศสวยงาม สภาพอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว มีอุทยานแห่งชาติหลาย
แห่งอาทิ ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง นอกจากนี้ยังมีแหล่งอารยธรรมบ้านเชียง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง และเมืองเว้ได้ และยังมีศักยภาพการพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร ทั้ง
อ้อยข้าว มันส าปะหลัง และยางพารา เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรขนาดใหญ่อยู่จ านวนมาก อาทิ โรงสี
ข้าวโรงงานน้ าตาล แป้งมัน และเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น 
ยังมีศักยภาพการพัฒนาด้านการค้าและการลงทุนร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากมีด่านที่เป็นช่องทางการค้า
หลายแห่ง และด่านท่าลี่เป็นจุดที่สามารถน าสินค้าภายใต้โครงการ Contract Farming ที่ร่วมมือกับ สปป.ลาว ได้
โดยไม่เสียภาษี และด่านหนองคายยังเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้ามากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น กลุ่ม
จังหวัดฯ จึงให้ความส าคัญการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การฟ้ืนฟูระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติควบคู่กับการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยว ด้วย 
การปรับปรุงให้มีมาตรฐาน สะดวก และความปลอดภัย 
 2. เน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพ และการปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรสู่สินค้าที่ให้ 
ผลตอบแทนสูง อาทิ ยางพารา ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ฯลฯ การยกมาตรฐานการผลิตสู่ GAP 
และการบริหารจัดการลุ่มน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ า 
 3. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว โดยการลดปัญหา 
อุปสรรค การข้ามแดนของทั้งคน รถยนต์ และสินค้าควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองและ 
ด่านชายแดน โดยจะพัฒนาให้กลุ่มจังหวัด ฯ เป็นฐานการค้าชายแดน และให้มีการเจรจาการค้า การลงทุน กับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านควบคู่ไปกับการเจรจาของ 3 ประเทศ (ไทย ลาว เวียดนาม) 
 
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 “ เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ าโขง ” 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่ม 
จังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 
 1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน 
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 2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและเปิดโอกาสในการลงทุน 
 2. เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 3. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 3 ต่อปี 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร ร้อยละ 3 ต่อปี 
 3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 5 ต่อปี 
 5. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
 กลยุทธ์ 1.1: พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน 
 1) โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน ณ จุดผ่านแดน 
3 กลยุทธ์ 1.2: เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน 
 2) โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน 
 กลยุทธ์ 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ 
 3) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการและอุตสาหกรรม 
 4) โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 
 5) โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน 
 6) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
 7) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน สู่อาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 กลยุทธ์ 2.1: พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่าง 
เป็นระบบ 
 กลยุทธ์ 2.2: พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร (ยางพารา) 
 2) โครงพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 
 กลยุทธ์ 2.3: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 
 3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 
 4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 
 5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 
 6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน 
 7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 8) โครงการติดตามและประเมินผลและประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง 
 9) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร 
 กลยุทธ์ 2.4: เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร 
 10)โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
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 11)โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 12)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอาชีพด้านการประมง 
 กลยุทธ์ 2.5: ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 13)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
 14)โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 
 15)โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 2.6: สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนา 
ช่องทางการตลาด 
 16)โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 กลยุทธ์ 3.1: พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
 1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
 2) โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 3.2: พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 3) โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 3.3: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
 4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 
 5) โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ าและเป็นหนองน้ าสาธารณะและการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 3.4: พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 6) โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการ 
 ประชาสัมพันธ์และการตลาดของกลุ่มจังหวัด 
 7) โครงการพัฒนาด้านบริหารการจัดการท่องเที่ยว จังหวัดเลย 
 8) โครงการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการสถานบริการ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ฯลฯ 
 9) โครงการถนนแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด (สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP) 
 10)โครงการพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (ในต่างประเทศ) 
 กลยุทธ์ 3.5: ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
 11)โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 3.6: พัฒนาโลจิสติก เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 12)โครงการปรับปรุงทางหลวงเพ่ือสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ  
วิสัยทัศน์  (Vision) 

  "ศูนย์กลางยางพาราภาคอีสาน สะพานการค้า บ้านเมืองน่าอยู่ สู่ประชาคมอาเซียน" 

พันธกิจ  (Mission) 
  1. มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐาน เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมให้ทั่งถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
  2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาคุรภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. ป้องกันแลพปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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  6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์รวม 
  เศรษฐกิจเติบโตอย่างเสถียรภาพ ผลผลิติทางการเกษตรมีผลิตภาพสูง ประชาชนมีรายได้ต่อหัว
เพ่ิมข้ึน สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  2. พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
  3. พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  4. รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปและตลาดยางพารา 
  2. เพิ่มศักยภาพการค้า การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
  4. สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการผลิต และพัฒนาสินค้า
เกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมการ
แปรรูปและตลาดยางพารา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการ
ลงทุน 

เพ่ิมศักยภาพการค้า การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เที่ ย ว สู่ ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์  และมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และ
พัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

สังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 
  "ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 

 พันธกิจ(Mission) 
  พันธกิจที่ 1ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ 2ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
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  พันธกิจที่ 3สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

 พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 พันธกิจที่ 5พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  พันธกิจที่ 6เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
  พันธกิจที่ 7 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
  พันธกิจที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยว  และกีฬา 

  พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เป้าประสงค์ 
  1. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
  2.  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง  
  3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
  4.  ระบบการศึกษาและสาธารณสขุได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  5.  การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
  6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
  7.  ระบบการบริหารการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
  8.  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 
  9.  การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 
  10.  ท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

63 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย  8  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ  
      เรียบร้อย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

:  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม  และการโยธา 
-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ 
    - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
:  การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจสอบการ
ก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, การ
ควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 
: การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ 

1.2  แผนงานเคหะ และชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนสถิติ ฯลฯ 
- งานไฟฟ้าถนน 
:  การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค, งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ 
ฯลฯ 
    - งานสวนสาธารณะ 
:  การก่อสร้างปรับปรุง  ดูแลรักษาสวนสาธารณะ, สนามเด็กเล่น  
สวนสุขภาพ  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 

:  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

2.1  แผนงานการเกษตร 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
        :  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  งาน
วางแผนส่งเสริมการเกษตร,  งานวิชาการให้บริการด้าน
วิชาการเกษตร,  งานสวัสดิการการเกษตร,  งานส่งเสริม
ความรู้การเกษตร,  ส่งเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม้ 
ฯลฯ 

-  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
:  ขุดลอกแหล่งน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
2.2  แผนงานการศึกษา 
-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
: การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป,  การบริหาร
การศึกษา,  การวางแผน และสถิติ, การเงินและบัญชี การ
ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 

      -  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
:  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจกรรมเด็กและเยาวชน,  
การบริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 

-  งานระดับมัธยมศึกษา 
:  งานโรงเรียน,  งานนิเทศน์ ,  กิจการนักเรียน,  การ
บริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
-  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
         :  การศึกษานอกโรงเรียน,  งานกิจกรรมนักเรียน,  
การนิเทศน์ ,  การบริการสนับสนุนการศึกษา,  กิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด,  การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร, 
การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.3  แผนงานสาธารณสุข 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
:  การบริหารงานบุคคล,  การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
      -  งานโรงพยาบาล 
:  การรักษาพยาบาล,  การเภสัชกรรม,  งานทันต
สาธารณสุข,  งานเวชกรรมสังคม,  งานบริการส่งเสริม
อนามัย,  งานสถานพักฟ้ืน,  การชันสูตรและรังสีวิทยา,  
การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด,  การป้องกันและบ าบัด
โรคเอดส์  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 (ต่อ) 

:  การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

-  งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืน 
:  การบริการสาธารณสุข,  งานสาธารณสุขอ่ืน, งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ 

-  งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
         :  การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่,  การวางแผน
ควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน ฯลฯ 

2.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริการสาธารณะ,  การ
วางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
      -  งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
          :  การสังคมสงเคราะห์,  การสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน, การ
สวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ฯลฯ 

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-  งานบริหารทั่วไป 

:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,  การจัดตั้งประชาคม, การ
ประชาสัมพันธ์, การจัดเก็บสถิติข้อมูล ฯลฯ 
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
         :  การจัดประชุมสัมมนา,  กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ,  
การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน 
เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 

:  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  
สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

3.1แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     -  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
:  การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,การวางแผนป้องกันภัย, การ
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
-  งานเทศกิจ 
:  การบริหารและบังคับการเทศกิจ,  กิจกรรมด้านนิติการ,  การรักษา
ความสงบเรียบร้อย,  การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น, การรักษา
ความปลอดภัยสถานที่อาคาร ฯลฯ 
-  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
:  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  การด าเนินการระงับและบรรเทา
สาธารณภัย, การป้องกันอัคคีภัย,  ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่  4 

:  การพัฒนาด้านการค้าการลงทุน การ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 

4.1  แผนงานการพาณิชย์ 
     -  งานกิจการสถานธนานุบาล 
:  งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
     -  งานกิจการประปา 
:  งานผลิต,  งานจ าหน่ายและบริการ,  งานมาตราวัดน้ า,  งาน
ธุรการ,  งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
     -  งานตลาดสด 
:  งานจัดระเบียบตลาดสด,  การบริหารงาน 
ตลาดสด ฯลฯ 
-  งานโรงฆ่าสัตว์ 
        :  การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ 

 
4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

     -  งานกีฬา  และนันทนาการ 
:  การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา,  งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ  
ฯลฯ 
     -  งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
        :  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว,  ให้บริการท่องเที่ยว,  งาน
วางแผนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5   

:  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5.1  แผนงานการเกษตร 
-  งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
: งานป่าไม้ชุมชนการพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 

- งานก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

:  ระบบการรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  การพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ฯลฯ 

    - งานบ าบัดน้ าเสีย 
:  ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย ,  ระบบการรักษาความสะอาดคูคลอง  
ระบายน้ า  ฯลฯ 

: การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
  “ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล  วัฒนธรรมล้ าค่า    สขุภาพดีถ้วนหน้า  ทุกคนมีการศึกษา  
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน” 
 2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสว่าง โดยการ วิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness)  
โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน 
น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ พัฒนา จากการวิเคราะห์ SWOT ได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
     ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
  2. ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ฝึกจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม    
และภูมิปัญญาให้สืบต่อไป 
  3.  ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย  รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความ     
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  5.  องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
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 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
  2. ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ฝึกจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม    
และภูมิปัญญาให้สืบต่อไป 
  3.  ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย  รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความ     
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4.  เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  5.  องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาถนน  ขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
2)  ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  ฝึกจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาให้สืบต่อไป 
3)  ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย  รู้วิธีเอาใจสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า 
4)  เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  6) แผนงานเคหะและชุมชน 
  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10) แผนงานการเกษตร 
  11) แผนงานการพาณิชย์ 
  12) แผนงานงบกลาง 

๒.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  2147   ทางหลวง  รพช.หมายเลข  3041   

      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีตลาดสดของเทศบาล  ๑  แห่ง 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม   และท าสวนยางพารา  ผลผลิตทาง

การเกษตรทีส่ าคัญ ได้แก่ ข้าว  มันส าปะหลัง เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
      เทศบาลต าบลโนนสว่าง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีประเพณีบุญบั้งไฟที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จัก

อย่างแพร่หลาย 
      มีวัด   8  แห่ง    
      เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับ

ทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที  แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การทุนเงินล้าน  กองทุนปุ๋ย ฯลฯ 
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
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๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      เทศบาลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจาก

แหล่งอื่นหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น  น้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
      ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
       แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความสะดวก 

ในการติดต่อ      
     ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 

 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดบึงกาฬ  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลโนนสว่าง ที่มี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
        มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 ๔)  อุปสรรค (T : Threat) 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัด

เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน   ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
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   ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบาลต าบลโนนสว่าง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่มีอุปกรณ์  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง 
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง  6  หมู่บ้าน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ า
ดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการ
แก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการ
ก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะ
พิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
   (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  
๗๐ เช่น ข้าว  ยางพารา  มันส าประหลัง  และรับจ้างทั่วไป  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าสวนและ
การเกษตร รับจ้างทั่วไป และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้
มี ร้อยละ  6.61    ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  70  มีอาชีพและมีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงาน
ทั้งจังหวัด ร้อยละ 6.61  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตเทศบาลมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากร
บางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่  ครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท
ต่อปี  จ านวน  4  ครัวเรือน 
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ร้อยละ  ๗0  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของ
ได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่
ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับ
สภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียน
มายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาด
ท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล   ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ใน

ก าลังแรงงาน ร้อยละ  60  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากร
อายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่
พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการ

คัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชน
เห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้
ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙0  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙0  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรม 
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     
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 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  
และประชากรบางรายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท า
กิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญ
ของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี บางครัวเรือน  ที่ไม่มีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ า
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  
การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
    ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรต าบล
หอค าได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ามาก และ
ยังมีผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากการมั่วสุ่มของเยาวชน  ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
เทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจ
หน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่สาธารณะมาก  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ   สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้  และอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  และต้องรอฤดูฝน บางแห่งแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  
ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา ให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการรับซื้อขยะ  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ
ต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่า
อยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
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(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั้งหมด 11  ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการ
ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน  10  คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕5 ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  3,564   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,690  คน  คิด
เป็นร้อยละ  ๗6.00  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  3,564  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
4,690  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗6.00  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการ
ย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ก านัน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับ
เทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   
โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงานเทศบาลจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

องค์ประกอบและตัว
แปร 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านนโยบายรัฐบาล/
กฎหมาย 

- รัฐธรรมนญูได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจดัท าแผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลงัและการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 
- กฎหมายรัฐธรรมนญู และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดเรื่องสิทธิเสรภีาพของ
ประชาชนมากขึ้น ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองและมสี่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ มากขึ้น 

- การแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องยังไม่สามารถท า
ได้ทัน  เหตุการณ์ 
 

- รัฐธรรมนญูได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจดัท าแผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลงัและการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนมากขึ้น ซึ่งท าให้
ประชาชนได้รับการคุ้มครองและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ มากขึ้น 

- การแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องยัง
ไม่สามารถท าได้ทัน  เหตุการณ์ 
 

2. สังคม - ชุมชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการ
แก้ปัญหาสังคมพร้อมให้ความร่วมมือ 
- ในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างสถาบัน
ครอบครัวยังเป็นรูปแบบสังคมชนบท มี
การอาศัยอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ ท าให้
สถาบัน ครอบครัวมีความเข้มแข็ง มี
ความอบอุ่นท าให้ปัญหาทางสังคมลดลง 
 

- มีประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณ
จากรัฐบาลเพื่อให้ท้องถิ่นน ามาพัฒนาพื้นที่ไม่
สมดุลกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง 
- วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างยังมี
สภาพสังคมชนบท ท าให้มีความต้องการในการ
พัฒนา 
- ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการศึกษา
และกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี 
- ความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยีท าให้
เกิดสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมที่เป็นอันตราย
ต่อเยาวชน 

-  มีชุมชนดั้งเดิมเป็นฐานความสัมพันธ์ 
-  มีประเพณีท่ียึดมั่นปฏิบัติต่อเนื่อง 
-  อยู่ใกล้ศาสนสถานที่ส าคัญ 
-  มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
 - การคมนาคมมีความสะดวก 
เนื่องจากมีถนนหลายสายที่ใช้ในการ
เดินทาง  เชื่อมโยงพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

- มีประชากรแฝงจ านวนเพิ่มข้ึน
ทุกปี 
-  การศึกษาและการปฏิบัติ
จริยธรรมมีน้อย 
-  ภารกิจการประกอบอาชีพมีมาก  
ไม่มี เวลาสันทนาการ 
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องค์ประกอบและ

ตัวแปร 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

3. การถ่ายโอนภารกจิ - รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการถ่าย
โอนอ านาจมาให้ท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ 
- เทศบาลสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ตรง
กับความต้องการ 
 

- ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัติในการถ่ายโอน
ภารกิจให้กับเทศบาลแต่ละท้องถิ่นไม่รู้
ว่าตนเองจะต้องรับโอนเรื่องใด จาก
หน่วยงานใด เมื่อใดและอย่างไร 
- หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้ท าหน้าที่
ประสาน 
งานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนให้
เทศบาลทราบอย่างชัดเจน 

- รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
ถ่ายโอนอ านาจมาให้ท้องถิ่น ใน
การบริหารจัดการ 
- เทศบาลสามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการ 
- แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และ
อ านาจหน้าที่ให้แก่ท้องถิ่น 

 

- ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและแนว
ทางการปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาล
แต่ละท้องถิ่นไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรับโอนเรื่องใด 
จากหน่วยงานใด เมื่อใดและอย่างไร 
- หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้ท าหน้าที่
ประสานงานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนให้
เทศบาลทราบอย่างชัดเจน 
- ถ่ายโอนแต่ภารกิจ  แต่งบประมาณด าเนินการไม่
มี 

4. การเมือง - การบริหารงานของเทศบาลก าหนดให้
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนท าให้การเมืองมี
เสถียรภาพมากข้ึน 
 

- ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระบบ
การเมืองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 - การแข่งขันทางการเมืองเน้นที่ตัว
บุคคลมากกว่านโยบายในการท างานที่
ชัดเจน 

-  ประชาชนแฝงจ านวนมากไม่มี
สิทธิทางการเมือง 
-  ระดับความสนใจด้านการเมือง
ของประชาชนยังไม่มากเท่าท่ีควร 
-  ประชาชนแฝงไม่ย้ายที่อยู่ให้
ถูกต้อง 

-  การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น 
-  ท้องถิ่นตัดสินใจก าหนดนโยบายการพัฒนาได้เอง 
-  ไม่มีความขัดแย้งในพ้ืนที่ 
-  ประโยชน์จากการพัฒนากระจายไปอย่างทั่วถึง 
-  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารท าได้รวดเร็วมากขึ้น 
-  กิจกรรมสาธารณะมีหลายกิจกรรมที่มีประชาชน
เข้าร่วมจ านวนมาก 

5.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกว้างขวาง
มากขึ้น เอ้ือต่อการให้บริการประชาชน 
การร้องเรียน สอบถามปัญหา และช่วย
สนับสนุนให้การด าเนินการต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงมากขึ้น 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ศึกษาท า
ความเข้าใจไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเรื่องค่อนข้างยากและใช้เวลาฝึกฝน 

-  การใช้ข่ายการสื่อสารหนาแน่น 
-  ขาดอุปกรณ์สื่อสารที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
 

-  มีเครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ
เชื่อมโยง 
-  ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว 
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องค์ประกอบและตัว
แปร 

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 

6.สภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพของพ้ืนที่ 
 

- การขยายตัวของเขตเมืองเข้ามาในพื้นที่ท า
ให้การพัฒนาต าบล   เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือรองรับสังคมเมือง 
- การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมีความสะดวก 
เนื่องจากมีถนน 
หลายสายที่ใช้ในการเดินทาง 
- พ้ืนที่บางส่วนมีอาณาเขตติดต่อทะเลอ่าว
ไทย มีการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวใน
อนาคต 

- การขยายตัวของเมืองอย่าง
รวดเร็วประกอบกับการเพ่ิม
จ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่
อาศัยและท างานในพ้ืนที่ ท าให้
การจัดการบริการด้านต่าง ๆ ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง เช่น ระบบสาธารณูปโภค 
 

- การขยายตัวของเขตเมืองเข้ามา
ในพ้ืนที่ท าให้การพัฒนาต าบล 
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับ
สังคมเมือง 
- การคมนาคมมีความสะดวก 
เนื่องจากมีถนนหลายสายที่ใช้ใน
การเดินทางเชื่อมโยงพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 - พ้ืนที่ติดเมืองพัทยาซึ่งเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวระดับประเทศท า
ให้ความเจริญเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง 
 

- การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบ
กับการเพ่ิม  จ านวนประชากรที่เข้ามาอยู่
อาศัยและท างานในพ้ืนที่ ท าให้การจัดการ
บริการด้านต่าง ๆ ไมส่ามารถตอบสนองความ   
ต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เช่น 
ระบบสาธารณูปโภค 
 

7. ด้านเศรษฐกิจ 
 

-  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
-  มีการลงทุนมาก 
-  มีการจ้างงานมาก 
-  มีการพัฒนาที่ดินมาก 
-  มีศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและภาษา
ให้บริการ 
-  อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาก 
-  อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหลากหลาย 

-  ประชาชนขาดทักษะการ
พัฒนาอาชีพ 
-  การแปรรูปผลผลิตมีน้อย 
-  การไม่กระตือรือร้นเรื่อง
การศึกษาและฝึกอาชีพ 
 

-  ประชาชนขาดทักษะการพัฒนา
อาชีพ 
-  การแปรรูปผลผลิตมีน้อย 
-  การไม่กระตือรือร้นเรื่อง
การศึกษาและฝึกอาชีพ 
 

-  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
-  มีการลงทุนมาก 
-  มีการจ้างงานมาก 
- มีการพัฒนาที่ดินมาก 
-  มีศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและภาษา
ให้บริการ 
-  อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาก 
-  อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรมหลากหลาย 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 
1 ยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคง  

2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 
 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

6 ยุทธศาสตร์ด้านด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี  12 

1 ยุทธศาสตร์
ด้านการ

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย ์

2 ยุทธศาสตร์
ด้านการเสริม

ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าใน

สังคม 
มนุษย ์

3 ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

 
มนุษย ์

4 ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

มนุษย ์

5 ยุทธศาสตร์
ด้านด้านความ
มั่นคง มนุษย ์

6 
ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ

บาลใน
ภาครัฐ 

7 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์ 

8 ยุทธศาสตร์
ด้าน

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

9 ยุทธศาสตร์
ด้านการ

พัฒนาภาค 
เมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 
 

10 ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการ

ลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า 
 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

อย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้

ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถการค้าและการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ 
ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคม

คุณภาพ 
 

แบบ  ยท.01 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน  
สังคม  และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการค้า  
การลงทุน  การ

ท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  
จารีต  ประเพณ ี 
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านระบบ

การบริหารจัดการที่
ดี 
 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและ

พัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์
ด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบข้อมูล
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียว
และการบริการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การ
บริหารจัดการ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประชาชนมีสาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐานมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง 

องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่
ประชาชนปลอดภยัมี
ความสุขอยา่งยั่งยืน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกาย  รูว้ิธีเอาใจใส่ดูแล
สุขภาพให้ดีถว้นหนา้และมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพิ่มช่องทางให้กับประชาชน  
ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ฝกึจิตส านกึ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาให้สืบต่อไป 

แบบ  ยท.01 
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กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า 
ทางระบายน้ า 
-พัฒนา น้ าทั้งระบบ 
-จัดให้มีระบบไฟฟา้และ
แสงสว่างในที่สาธารณะ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
-การพัฒนาดา้นระบบ
จราจร 
 

กลยุทธ์ของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 
-พัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

-ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  3 
-ออกเทศบัญญัติต าบล 
-สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  
เยาวชน รว่มกันอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีถึงขยะ สถานที่
ก าจัดขยะ รถขนถ่ายขยะ ที่
ทิ้งสิ่งปฏิกูล 
-ส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะเพื่อท าปุ๋ยชวีภาพ และ
ขยะรีไซเคิล 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
ต าบล 
-ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้
ในกิจกรรม/ประเพณีและ
วันส าคัญต่าง ๆ 
-การพัฒนาดา้นที่ดิน
สาธารณประโยชน ์
 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  4 
-ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-จัดให้มีการดูและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
-ส่งเสริมครอบครัวให้มีความ
อบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
-อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ
หน่วยงานอื่นเพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจ  อ านาจ หนา้ที่ ของ
เทศบาลต าบลในกรณีที่เทศบาล
ต าบลไม่สามารถด าเนินการเอง
ได้ หรือด าเนินการเองได้แต่
มอบหมายให้หนว่ยงานอื่น
ด าเนินการแทน 
-จัดให้มีการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั ภายในเขตต าบล 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  5 
-เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน 
-จัดให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ระเบยีบ 
กฎหมาย อ านาจหนา้ที่
เกี่ยวกบัภารกิจของ เทศบาล
ต าบล 
-จัดให้มีเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-จัดให้มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สาย/หอกระจายขา่วใน
หมู่บ้านและต าบลอย่าง ทั่วถึง
และสามรถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 
-ส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียว
ภายในท้องถิ่น 
-ปรับปรุง/พัฒนา/จัดสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  7 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในเทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและพัฒนารายได้
ในเทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และ
ส านักงานของเทศบาลต าบล 
 

แผนงาน บริหาร 
งานทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การ 
ศึกษา 

สาธารณ
สุข 

สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การศาสนา 
วันฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

การ 
เกษตร 

การ
พาณิชย ์

งบกลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

แบบ  ยท.01 

จ านวน 14  
โครงการ 

จ านวน  4  
โครงการ 

จ านวน  10  
โครงการ 

จ านวน  3  
โครงการ 

จ านวน  9 
โครงการ 

จ านวน  4 
โครงการ 

จ านวน  11
โครงการ 

จ านวน  13
โครงการ 

จ านวน  1
โครงการ 
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 3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy  Map) 
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วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

“ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้กา้วไกล  วฒันธรรมล ้าค่า  สุขภาพดีถว้นหนา้  ทุกคนมีการศึกษา  พฒันาชุมชนให้น่าอยูย่ ัง่ยนื 
” 

ประชาชนมีสาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง 

องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่
ประชาชนปลอดภยัมี
ความสุขอยา่งยั่งยืน 

ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย  รู้วิธี
เอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและ
มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพิ่มช่องทางให้กับประชาชน  
ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ประชาชนมีคุณธรรม  จรยิธรรม  ฝกึ
จิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาให้สืบตอ่ไป 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสต
ร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียว
และการบริการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลกัการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ด ี

ค่าเป้าหมาย 

แบบ  ยท.02 

ประชาชนมีสาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง 

องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่
ประชาชนปลอดภยัมี
ความสุขอยา่งยั่งยืน 

ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย  รู้วิธี
เอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและ
มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพิ่มช่องทางให้กับประชาชน  
ได้รับรู้ข้อมูลที่ท้นสมัยต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ประชาชนมีคุณธรรม  จรยิธรรม  ฝกึ
จิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาให้สืบตอ่ไป 
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กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  1 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า 
ทางระบายน้ า 
-พัฒนา น้ าทั้งระบบ 
-จัดให้มีระบบไฟฟา้และ
แสงสว่างในที่สาธารณะ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
-การพัฒนาดา้นระบบ
จราจร 
 

กลยุทธ์ของ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  2 
-พัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

-ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  3 
-ออกเทศบัญญัติต าบล 
-สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  
เยาวชน รว่มกันอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีถึงขยะ สถานที่
ก าจัดขยะ รถขนถ่ายขยะ ที่
ทิ้งสิ่งปฏิกูล 
-ส่งเสริมให้มีการคัดแยก
ขยะเพื่อท าปุ๋ยชวีภาพ และ
ขยะรีไซเคิล 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
ต าบล 
-ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้
ในกิจกรรม/ประเพณีและ
วันส าคัญต่าง ๆ 
-การพัฒนาดา้นที่ดิน
สาธารณประโยชน ์
 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์
ที่  4 
-ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-จัดให้มีการดูและสุขภาพอนามัย
ของประชาชนอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
-ส่งเสริมครอบครัวให้มีความ
อบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
-อุดหนุนงบประมาณใหก้ับ
หน่วยงานอื่นเพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจ  อ านาจ หนา้ที่ ของ
เทศบาลต าบลในกรณีที่เทศบาล
ต าบลไม่สามารถด าเนินการเอง
ได้ หรือด าเนินการเองได้แต่
มอบหมายให้หนว่ยงานอื่น
ด าเนินการแทน 
-จัดให้มีการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั ภายในเขตต าบล 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  5 
-เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน 
-จัดให้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ระเบยีบ 
กฎหมาย อ านาจหนา้ที่
เกี่ยวกบัภารกิจของ เทศบาล
ต าบล 
-จัดให้มีเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-จัดให้มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตาม
สาย/หอกระจายขา่วใน
หมู่บ้านและต าบลอย่าง ทั่วถึง
และสามรถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 
-ส่งเสริมให้มีการท่องเท่ียว
ภายในท้องถิ่น 
-ปรับปรุง/พัฒนา/จัดสร้าง
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  7 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-พัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากรในเทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและพัฒนารายได้
ในเทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้และ
ส านักงานของเทศบาลต าบล 
 

แผนงาน บริหาร 
งานทั่วไป 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การ 
ศึกษา 

สาธารณ
สุข 

สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การศาสนา 
วันฒนธรรมและ

นันทนาการ 

อุตสาหกรร
มและการ

โยธา 

การ 
เกษตร 

การ
พาณิชย ์

งบกลาง 

กล
ยุทธ์ 

แบบ  ยท.02 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.รักษาความ
สงบ ความมั่นคง 
และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน

มีอาชีพละ
รายได้พอเพียง 
 

ร้อยละ
ประชาชนที่
ทราบสถานที่
ส าคัญ 

2 - - - สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.โครงการจัดท าป้ายบอกเส้นทางและซอยภายในหมู่บ้านม.
1-11 
2.โครงการจัดท าป้าย/แผนที่บอกสถานที่ส าคัญ 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

จ านวนผังเมือง
ที่ท า 

1 - - - สามารถ
ด าเนินการ  1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.ปรับปรุงผังเมืองในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 
จ านวน
ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ 
 

1 - - - สามารถ
ด าเนินการ   
1  โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

ระยะทางที่
ด าเนินการ 

1 - - - สามารถ
ด าเนินการ   
1  โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.โครงการกห่อสร้างถนน คสล.บริเวณหนองบัวพร้อมทางขึ้น
ลง คสล. 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 
จ านวน
สถานที่ๆได้
มาตรฐาน 

2 - - - สามารถ
ด าเนินการ   
1  โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.โครงการปรับปรุงโรงคัดแยกขยะ ทต.โนนสว่าง 
2.โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 
1.ร้อยละ
ระยะทางที่ได้
มาตรฐาน 
2.ร้อยละ
ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวก 

5 3 4 6 สามารถ
ด าเนินการ  3  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านนาด ีหลงัรพ.สต.โนนสว่างถึง
ถนนบ้านนาดีถึงบ้านโนนงาม 
2.ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านนาด ี(บริเวณหน้า อบต.เกา่-
บ้านบูรพา) 
3.ก่อสร้างถนน คสล.ม.4,6,10  (ลื้อตัวหนอน) 
4.ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านพรนิยมหลังโรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม ระหวา่งบ้านนางวิลยั บุญหล้า 
5.ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านพรนิยม บ้านนายแสวง  
ทองเหลือง 
6.ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านพรนยิม 
7.ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 บ้านโนนดู่   จ านวน  3  จุด 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.รักษาความ
สงบ ความมั่นคง 
และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมี
อาชีพละรายได้
พอเพียง 

1.ร้อยละระยะทางที่
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 

5 3 4 6 สามารถ
ด าเนินการ  3  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

8.ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 
9.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
ภายในหมูบ่้าน/ถนนสู้พื้นทีก่ารเกษตร 
10.ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 รอบบริเวณที่
สาธารณะ 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

1.ร้อยละระยะทางที่
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
3.ร้อยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

10 8 1 - สามารถ
ด าเนินการ  4  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ าหน้า
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม-ตลาดสด ทต.โนนสว่าง 
ม.9 
2.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า หมู่
ที่ 1 บ.โนนสว่าง จากบา้นนายเคน ไชยยนต์ - 
บ้านนายสมจิตร  ทองบ่อ 
3.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า หมู่
ที่ 1 บ.โนนสว่าง จากบา้นนายบุญมี ศิริสุวรรณ  
-บ้านนายสิน สุดตะนนต์ 
4.ก่อสร้า/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวีจากบ้านนายสมร ม่วงแก้ว - 
ศาลาประชาคมหมู่บา้น 
5.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า หมู่
ที่ 4 บ้านนาดี จากบา้นนายสิงห ์ สุขวัน-บ้านนาย
บุญมา จันทรไทย 
6.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า หมู่
ที่ 4 บ้านนาด ี จากบ้านนางไพวัลย ์ มงคลชู- 
บ้านนายค าพร  อินทร์อ่อน-บ้านนายส ี  ไชยสิทธิ์ 
ผ่าน รพ.สต.โนนสว่าง-บ้านโนนงาม 
7.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา จากทางแยกหนา้บ้านนาย 
ค าสิงห์ รองทอง-สี่แยกบ้านนายบุญศร ี บุตรพรม 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 

แบบ  ยท.03 

85 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.รักษาความ
สงบ ความมั่นคง 
และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมี
อาชีพละรายได้
พอเพียง 

1.ร้อยละระยะทางที่
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
3.รอ้ยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

10 8 1 - สามารถ
ด าเนินการ 4  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

8.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ จากบ้านนายโสภา  วงศ์แสน
สุข-บ้านนายทศพล  สกุลมา 
9.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ จากหนา้วัด-บ่อประปา
หมู่บ้าน 
10.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม จากบ้านพรนิยม-ห้วยผึ้ง 
(น้ าประปา) 
11.ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทางพร้อมลงท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 11จากบา้นางถนอม  จันทร์น้ าค า-ทต. 
โนนสว่าง 
12.ก่อสร้าท่อระบายน้ าหมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี 
จากบา้นน.ส.นิภาพร  ม่วงแก้ว-หลังบ้านนายสินชัย  
ชัยประภา 
13.ก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้าน 
ชัยบาดาล จากวัดสุทธิวนาราม-ทุ่งนาตามสภาพ
พื้นที่ 
14.ก่อสร้างท่อระบายน้ าหมู่ที่ 4 บ้านนาดีจากบ้าน
นางมณีผกา  หลักชัย-บ้านนางพวงทอง  เดชะบุญ 
ทางเช่ือมบ้านนาด-ีโนนงาม 
15.ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ 
จากบา้นนางสุน ี สิมล-ีบ้านนายชุติพล เครือวัลย ์
16.ก่อสร้างท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน (รูป 
ตัวยู) หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ จากสี่แยกหน้าโรงเรียน
บ้านดอนปอ - แยก รพ.สต.บ้านดอนปอ 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.รักษาความ
สงบ ความมั่นคง 
และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมี
อาชีพละรายได้
พอเพียง 

1.ร้อยละระยะทางที่
ได้มาตรฐาน 
2.ร้อยละประชาชน
สัญจรไปมาสะดวก 
3.ร้อยละระยะทางที่
ด าเนินการ 

10 8 1 - สามารถ
ด าเนินการ  4  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

17.ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 10 สองข้าง 
ทางภายในหมูบ่้านโนนงาม จากศาลาประชาคม-
เสาไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า 
18.ก่อสร้างท่อระบายน้ าหมู่ที่ 10 ภายในหมู่บ้าน 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

ร้อยละความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

1 1 1 1 สามารถ
ด าเนินการ1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.ปรับปรุงซ่อมแซมตระแกรงเหล็กปิดรางระบาย
น้ าภายในต าบลโนนสว่าง 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 
1.ร้อยละของ
ประชาชนที่มีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค 
2.ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้เพียงพอ 

2 2 1 1 สามารถ
ด าเนินการ  1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ าประปา ทต.โนนสว่าง 
หมู่ที่ 1,3,4,7,,9,11 
2.ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,5 
ระยะทางยาว 3,000 ม. พร้อมประตูปดิ-เปิดน้ า  
3 จุด 
3.โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา/ขยายท่อ 
เมนประปา ต าบลโนนสว่าง 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

1.ร้อยละจ านวนที่กกั
เก็บน้ าได้ 
2.ร้อยละครัวเรือนที่
มีน้ าใช้เพียงพอใน
การท าการเกษตร 

6 4 2 1 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

1.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าหมู่ที ่2 จากวัดสุทธิ
วนาราม-หมู่บ้านชยับาดาล (บริเวณกลางทุ่งนา)  
2.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ าหมู่ที ่2 บ้านชัย
บาดาล-หอค า 
3.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ที ่2 ล าห้วยไผ่ (บริเวณ
กลางทุ่งนา) 
4.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ที ่6 ล าห้วยอาฮง 
ตอนบน (นานายแย้มเสนา) 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 
 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.รักษาความ
สงบ ความมั่นคง 
และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 

1.ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมี
อาชีพละรายได้
พอเพียง 

จ านวนทีก่ักเก็บน้ าได้ 6 4 2 1 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
1 

5.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ที ่9 สายล าห้วยผึ้งนานาย
บุญถม  ค าพูล 
6.ก่อสร้างท านบปิด-เปิดน้ า หมู ่9 กักเก็บน้ าหว้ย
ผึ้ง ระหว่างนานายทอง  ศรีเสริม 
7.ก่อสร้างท านบปิด-เปิดน้ า หมู ่9 กักเก็บน้ าหว้ย
ลึกนานางไพวัลย ์ มงคลชู 
8.ก่อสร้างท านบปิด-เปิดน้ า หมู ่10 ล าห้วย 
อาฮงตอนกลาง 
9.ขุดลอกหนองแห ่หมู่ที่ 6 บ้านหนองดินด า 
เนื้อที่ 4 ไร่ ลึก 4 ม. 
10.ขุดลอกหนองหนองแห่  หมู่ที่  6  บ้านหนอง
ดินด า  เนื้อที่  4  ไร่ ลึก 4 ม. 
 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

4.รักษาความ
สงบ ความมั่นคง 
และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 

2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

2.ด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่
ได้มาตรฐานมี
อาชีพละรายได้
พอเพียง 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ 

4 4 4 4 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
2 

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
2.โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตต าบลโนนสว่าง 
3.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชพีของผู้พิการ
ในชุมชน 
4.โครงการแนะแนวอาชีพใหก้ับกลุ่มคนพิเศษ
กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอาย ุ
 

  

 
 
 
 
 
 

แบบ  ยท.03 

88 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

    ร้อยละของประชาชน
ทราบพื้นที่สาธารณะ 
 

1 1 1 1 สามารถ
ด าเนินการ  1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
3 

1.โครงการคุ้มครองดูแลที่ดินสาธารณประโยชน ์
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 
3.การพัฒนา 
การท่องเท่ียว
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

5.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.ด้าน
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมฝึก
จิตส านึกอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาให้สืบ
ต่อไป 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

7 6 5 5 สามารถ
ด าเนินการ  3  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่ 
3 

1.โครงการธนาคารขยะธนาคารขยะเพือ่พัฒนา
สังคมพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชน
ต าบลโนนสว่าง 
2โครงการจัดซ้ือถังขยะ/ซ่อมแซมถังขยะ 
3.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นที่ๆทิ้งขยะประจ า
ต าบล 
4.โครงการจัดท าถนนปลอดถัง 
5.โครงการขยะพิษแลกไข ่
6.โครงการอบรมจัดท าแก๊สชวีภาพครัวเรือน 
7.โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

2.การพัฒนาขีด
ความสารมารถ
การค้าและการ
ลงทุนและ
พัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 
4.การรักษา
ความสงบความ
มั่นคง 

2.การพัฒนา
ด้านการเกษตร
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.การพัฒนา
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย รู้วธิี
เอาใจใส่ดูแล
สุขภาพให้ดีถว้น
หน้าและมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ร้อยละของยาเสพติด
ลดลง 

10 6 6 6 สามารถ
ด าเนินการ  4  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.จัดซื้อถังน้ ายาดับเพลิงและอปุกรณ์ดับเพลิง 
3.โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
4.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
5.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 
 

แบบ  ยท.03 

89 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2.การพัฒนาขีด
ความสารมารถ
การค้าและการ
ลงทุนและ
พัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 
4.การรักษา
ความสงบความ
มั่นคง 

2.การพัฒนา
ด้านการเกษตร
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.การพัฒนา
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย รู้วธิี
เอาใจใส่ดูแล
สุขภาพให้ดีถว้น
หน้าและมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

ร้อยละของยาเสพติด
ลดลง 

10 6 6 6 สามารถ
ด าเนินการ  4  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

6.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง 
7.โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
8.โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
และพิธีชุมนุมสวนสนามเน่ืองในวันสถาปนาอาสา 
สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
9.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
10.โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยา
เสพติดโลก 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาการศึกษา 

8 6 3 3 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

1.โครงการถมที่เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.โครงการจัดงานวันเด็ก 
4.สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ร.ร.บ้านดอนปอ
และร.ร.บ้านโนนสว่างและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2 
ศูนย์ 
5.ต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์วัดศรีสุมังคลา
ราม 
6.ก่อสร้างโรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาด ี
7.โครงการปูกระเบื้องอาคารศูนย์พัฒนาวัดศรีสุมัง
คลารามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาด ี
8.ก่อสร้างทางเช่ือมระหวา่งอาคารห้องน้ า  หอ้ง
ส้วม  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านนาด ี

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 
 
 
 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2.การพัฒนาขีด
ความสารมารถ
การค้าและการ
ลงทุนและ
พัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 
4.การรักษา
ความสงบความ
มั่นคง 

2.การพัฒนา
ด้านการเกษตร
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.การพัฒนา
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย รู้วธิี
เอาใจใส่ดูแล
สุขภาพให้ดีถว้น
หน้าและมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษา 

8 6 3 3 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

9.ก่อสร้างอาคาร ห้องน้ า,ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาด ี

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

ร้อยละคุณภาพ
สุขภาพชวีิตของ
ประชาชนดีขึ้น 

3 3 3 3 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

1.โครงการควบคุม/ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2.โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกนัสุขภาพ ทต.
โนนสว่าง (ตามแผนระบบกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพทอ้งถิ่น) 
3.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตเทศบาลต าบล
โนนสว่าง 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

ร้อยละคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

6 5 5 5 สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

1.โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
สาธารณะภยัอื่น 
2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุ 
3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผูพ้ิการ 
4.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผูป้่วยเอดส ์
5.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว 
6.โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที ่

  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

2.การพัฒนาขีด
ความสารมารถ
การค้าและการ
ลงทุนและ
พัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ 
4.การรักษา
ความสงบความ
มั่นคง 

2.การพัฒนา
ด้านการเกษตร
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.การพัฒนา
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.การ
พัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย รู้วธิี
เอาใจใส่ดูแล
สุขภาพให้ดีถว้น
หน้าและมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

3 3 2 2 สามารถ
ด าเนินการ  1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

1.โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
2.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 
3.โครงการสภาองค์กรเยาวชนต าบลโนนสว่าง/
เยาวชนโนนสว่างพร้อมใจพัฒนาท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม 
จ านวนกิจกรรมเฉลิม
พระเกียร 

12 10 9 9 สามารถ
ด าเนินการ  5  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
4 

1.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
2.โครงการจัดการประกวดแข่งขันขับรอ้งสรภัญญะ 
3.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลโนนสว่าง
ต่อต้านยาเสพติด 
4.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านดอน
ปอ 
5.โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนิีนาถ 
6.โครงการประกวดค าขวัญประจ าต าบล 
7.โครงการจัดท าหอวัฒนธรรมท้องถิ่น 
8.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
9.โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
10.โครงการประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ
11.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 
12.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

4.การรักษา
ความสงบ ความ
มั่นคง และ
พัฒนาคมสู่
สังคมคุณภาพ 

7.ด้านระบบ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

5.การ
พัฒนาด้าน
ระบบข้อมูล
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพิ่มช่องทาง
ให้กับประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลที่
ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์
ปัจจุบัน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการ
ประชาสัมพันธแ์ละ
การบริการประชาชน 

2 1 1 1 สามารถ
ด าเนินการ  1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
5 

1.โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล 
2.โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ(์คัทเอ้าท์) 
 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 
 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

3.การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล
ยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการค้า 
การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 

6.ด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
และการ
บริการใน
ท้องถิ่น 

เพิ่มช่องทาง
ให้กับประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลที่
ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์
ปัจจุบัน 

จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่วเพิ่มขึ้น 

1 1 2 1 สามารถ
ด าเนินการ  1 

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
6 

1.โครงการส่งเสริม/ประชาสัมพันธ์ให้มีการ
ท่องเที่ยวและการบริการในรูปแบบต่างๆในท้องถิ่น 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
(ตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ต.โนนสว่าง) 
 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

4.การรักษา
ความสงบ ความ
มั่นคง และ
พัฒนาคมสู่
สังคมคุณภาพ 

7.ด้านระบบ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

7.ด้าน
การเมือง
การบริหาร
จัดการ และ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดี 

องค์กรพัฒนา 
ชุมชนน่าอยู่
ประชาชน
ปลอดภัยมี
ความสุขอยา่ง
ยั่งยืน 

1.จ านวนประชาชน
พึงพอใจ 
2.ประสิทฺธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรความรวดเร็ว 
3.ร้อยละของความ
พึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากร
และการให้บรกิาร 

10 10 10 10 สามารถ
ด าเนินการ  3  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
7 

1.โครงการ ทต.เคลื่อนที่ 
2.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3.โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และ
ส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 
4.โครงการเลือกตั้งสมาชิกทต./นายกเทศมนตรี
ต าบลโนนสว่าง 
5.โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
6.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนา้ที ่
7.โครงการพัฒนาศักยภาพชวีิตบุคลากรและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วย
ใจอย่างมีสุข 
8.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลากร 
9.โครงการเคาะประตูบ้านเชิญเสียภาษี 
10.จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 

ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

จ านวนบุคลากรที่ส่ง
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

2 - - - สามารถ
ด าเนินการ  2  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
7 

1.โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้ารว่มแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
2.โครงการส่งบุคลากรและนักกีฬาเข้ารว่มแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อตา้นยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง 

 
 

แบบ  ยท.03 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

4.การรักษา
ความสงบ ความ
มั่นคง และ
พัฒนาคมสู่
สังคมคุณภาพ 

7.ด้านระบบ
การบริหาร
จัดการที่ดี 

7.ด้าน
การเมือง
การบริหาร
จัดการ และ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ตาม
หลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่
ดี 

องค์กรพัฒนา 
ชุมชนน่าอยู่
ประชาชน
ปลอดภัยมี
ความสุขอยา่ง
ยั่งยืน 

จ านวนประชาชนที่
ได้รับบริการ 

1 - - - สามารถ
ด าเนินการ  1  

โครงการ 

กลยุทธ์ที ่
7 

1.โครงการปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะของ ทต.โนน
สว่างแบบราบ 
 

  

 
 

แบบ  ยท.03 
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     ส่วนที่  ๔ 
   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี

ไปสู่การปฏิบัต ิ 

 

 

 
 
 



  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เคหะและชุมชน กองช่าง เทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง การเกษตร กองช่าง 
๒ ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๓ ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เคหะและชุมชน ส านักปลัด 
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ การเกษตร ส านักปลัด 

๔ ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

การศึกษา กองการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา การศึกษา กองการศึกษา 
บริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

สาธารณสุข ส านักปลัด 

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ 

สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด/กอง
การศึกษา 

๕ ด้านระบบข้อมูล
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริหารงานคลัง บริหารงานทั่วไป กองคลัง 

๖ ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการในท้องถิ่น 

วิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 ด้านการเมืองการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด เทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง 

วางแผนสถิติและวิชาการ บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริหารงานคลัง บริหารงานทั่วไป กองคลัง 
บริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

สาธารณสุข ส านักปลัด 

กีฬาและนันทนาการ การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 16 ด้าน 10  แผนงาน 4 ส านัก/กอง  
 


