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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตร

    1.1 แผนงานการเกษตร 6 500,000.00         7 600,000.00         11 2,400,000.00           11 2,400,000.00        11 2,400,000.00         46 8,300,000.00       

รวม 6 500,000.00        7 600,000.00        11 2,400,000.00         11 2,400,000.00       11 2,400,000.00       46 8,300,000.00      

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริม 

ด้านการค้า การท่องเท่ียว

และอนุรักษ์ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม

     2.1 แผนงานการศาสนา 10 620,000.00         10 620,000.00         11 910,000.00             11 910,000.00           11 910,000.00           53 3,970,000.00       

วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 10 620,000.00        10 620,000.00        11 910,000.00            11 910,000.00          11 910,000.00          53 3,970,000.00      

3) ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

    3.1แผนงานเคหะและชุมชน – – 1 100,000.00         1 100,000.00             1 100,000.00           1 100,000.00           4 400,000.00          

    3.2แผนงานการเกษตร 3 200,000.00         4 300,000.00         5 400,000.00             5 400,000.00           5 400,000.00           19 1,500,000.00       

รวม 3 200,000.00        5 400,000.00        6 500,000.00            6 500,000.00          6 500,000.00          23 1,900,000.00      

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิต

  4.1 แผนงานการรักษา 2 200,000.00         2 200,000.00         3 600,000.00             3 600,000.00           3 600,000.00           13 2,200,000.00       

       ความสงบภายใน
  4.2 แผนงานสาธารณสุข 3 200,000.00         5 610,000.00         9 720,000.00             8 700,000.00           8 700,000.00           33 2,935,000.00       
  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 210,000.00         3 210,000.00         5 250,000.00             5 250,000.00           5 250,000.00           21 1,170,000.00       
  4.4 แผนงานสร้างความ 3 250,000.00         5 450,000.00         7 700,000.00             7 600,000.00           6 500,000.00           28 2,500,000.00       
      เข้มแข็งของชุมชน
  4.5 แผนงานงบกลาง 4 11,403,000.00    4 11,403,000.00     5 11,608,000.00         5 11,608,000.00      5 11,608,000.00       23 57,630,000.00     
  4.6 แผนงานการศึกษา 3 2,000,000.00      3 2,000,000.00       6 2,120,000.00           3 2,000,000.00        3 2,000,000.00         18 10,100,000.00     

รวม 18 14,263,000.00   22 14,873,000.00   33 15,998,000.00       31 15,758,000.00     30 15,658,000.00     134 75,780,000.00    
5) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
  5.1 แผนงานอุตสาหกรรม 1 3,800,000.00      14 18,022,100.00     41 101,100,000.00       29 101,150,000.00    28 101,230,000.00     113 325,302,100.00   
และการโยธา

รวม 1 3,800,000.00     14 18,022,100.00    41 101,100,000.00      29 101,150,000.00   28 101,230,000.00   113 325,302,100.00  
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 1,005,000.00      7 1,055,000.00       8 1,175,000.00           8 1,175,000.00        8 1,175,000.00         37 5,585,000.00       

รวม 6 1,005,000.00     7 1,055,000.00      8 1,175,000.00          8 1,175,000.00       8 1,175,000.00        37 5,585,000.00      
รวมท้ังส้ิน 44 20,388,000.00   65 35,570,100.00   112 122,083,000.00     96 121,893,000.00   94 121,873,000.00   409 420,817,100.00  



126 แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    ยุทธศาสตร์ ท่ี 6 การพัฒนาองค์กร

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรม เพ่ือให้ความรู้กับ จัดอบรมให้ความรู้ 100,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมี ส านักปลัด

เชิงปฏิบัติการ ทบทวน ประชาชนพร้อม แก่ประชาชนพร้อม (60:100,000) โครงการตอบ ส่วนร่วมในการ

เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ประชาคมท้องถ่ิน ท้ังท าการประชาคม (59:100,000) แบบสอบถาม จัดท าแผน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ต าบล (58:100,000) ท้องถ่ิน

(57:100,000)

2 โครงการอบรมพัฒนา เพ่ือให้ความรู้กับ จัดอบรมให้ความรู้ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ความรู้ความ บุคลากรของ ส านักปลัด

การประเมินคุณธรรม บุคลากรสังกัด เก่ียวกับกฎหมาย เข้าใจของผู้เข้า อบต.นานวน

และความโปร่งใส องค์การบริหาร ตามหลักความโปร่งใส รับการอบรม ปฏิบัติงานด้วย

ในการด าเนินงานของ ส่วนต าบลนานวน ให้กับผู้บริหาร พนักงาน ความโปร่งใส

หน่วยงานภาครัฐ อบต. สมาชิกสภา อบต.นานวน ตรวจสอบได้

นานวน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



127

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการฝึกอบรมและ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ จัดอบรมให้ความรู้ 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วม บุคลากรของ ส านักปลัด

ทัศนศึกษาดูงานเพ่ิม บุคลากร แก่ผู้บริหาร สมาชิก (60:400,000) โครงการตอบ อบต.นานวน

ศักยภาพบุคลากร อบต.นานวน สภา อบต. และ (59:400,000) แบบสอบถาม และผู้น าชุมชน

อบต.นานวน และผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล (58:350,000) สามารถน า

ในเขตต าบลนานวน พนักงานจ้าง ความรู้มาต่อ

และผู้น าชุมชน (57:350,000) ยอดได้

4 โครงการ อบต.นานวน เพ่ือบริการ ออกบริการประชาชน 30,000.00 30,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนผู้มารับ ประชาชนได้ ส านักปลัด

เคล่ือนท่ีพบประชาชน ประชาชน นอกสถานท่ี (60:25,000) บริการ มาใช้บริการ

นอกสถานท่ี (59:00) นอกสถานท่ี

(58:00) ราชการ

(57:00)

5 โครงการพัฒนาองค์กร เพ่ือพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรม สร้างความ – – 100,000.00 100,000.00 200,000.00 การท างานเป็น บุคลากรมี ส านักปลัด

Organization ในองค์กรให้มีการ สัมพันธ์อันดีให้กับ ทีมของพนักงาน ความเห็นอก

Development ท างานเป็นทีม เจ้าหน้าท่ี อปท. เห็นใจกัน

ประจ าปีงบประมาณ อย่างสร้างสรรค์ สามารถท างาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



2563 เป็นทีมได้ดีข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจัดงานเฉลิม เพ่ือจัดกิจกรรม จัดโครงการและกิจกรรม 400,000.00 100,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 กิจกรรมเฉลิม ประชาชนได้ ส านักปลัด

พระเกียรติพระบาท เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาท พระเกียรติฯ แสดงออกถึง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความจงรักภักดี

รัชกาลท่ี 10 และ และราชวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์

7 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจัดงานรัฐพิธี กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 การจัดงานรัฐพิธี ประชาชนได้ ส านักปลัด

ท่ีส าคัญต่างๆ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ แสดงออกถึง

กิจกรรมวันปิยมหาราช ความจงรักภักดี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชน

มพรรษา

กิจกรรมงานรัฐพิธีอ่ืนๆ 

8 โครงการจัดท าหรือปรับ เพ่ือให้การจัดเก็บ เพ่ือจัดท าแผนท่ี – 300,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวนผู้เสียภาษี สามารถจัดเก็บ ส านักปลัด

ปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ ภาษีมีประสิทธิภาพ ภาษีและทะเบียน ภาษีได้เพ่ิมข้ึน

ทะเบียนทรัพย์สิน มากข้ึน ทรัพย์สินของ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



กองคลัง

######## 1,055,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00 1,175,000.00  รวมท้ังส้ิน 8 โครงการ



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ท่ี 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว

    ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีน ้าใช้ ก่อสร้างฝายน ้าล้น – – 1,000,000.00      1,000,000.00       1,000,000.00      ฝายน ้าล้น ประชาชนมี กองช่าง

ฝายน ้าล้นล้าห้วย ในการอุปโภค ห้วยเชียงโพธ์ิ จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

เชียงโพธ์ิ  บ้านหัวนา บริโภค ขนาดกลาง

หมู่ท่ี 7

2 โครงการก่อสร้างฝาย เพ่ือกักเก็บน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้น – – 500,000.00        500,000.00         500,000.00         ฝายน ้าล้น ประชาชนมีน ้า กองช่าง

น ้าล้น บ้านอ้อมแก้ว ไว้ใช้ตลอดทั งปี ห้วยหนองนกเขียน จ้านวน 1 แห่ง ใช้ตลอดทั งปี

หมู่ท่ี 4 ขนาดเล็ก

ตามแบบ อบต.นานวน

ก้าหนด
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ได้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง – 15,000,000.00      15,000,000.00    15,000,000.00     15,000,000.00     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

ลาดยาง หมู่ท่ี 2 ท่ีมาตรฐาน จากบ้านนานวน-บ้านโคกกลาง จ้านวน 1 เส้น ไป-มาสะดวก

บ้านนานวน บ้านสะทืด กว้าง 6 ม. มากขึ น

ยาว 3,060 ม. 

4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้ได้ถนนท่ี ถนนลาดยางจากบ้าน – – 12,000,000.00    12,000,000.00     12,000,000.00     ถนนลาดยาง ประชาชนสัญจร กองช่าง

ลาดยาง หมู่ท่ี 4 มาตรฐาน อ้อมแก้ว หมู่ท่ี 4 - บ้าน ได้มาตรฐาน ไป-มาสะดวก

บ้านอ้อมแก้ว หัวนา หมู่ท่ี 7 ทับถนน 1 เส้น มากขึ น

คสล. กว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

5 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีน ้าใช้ ก่อสร้างฝายน ้าล้น – – 2,000,000.00      2,000,000.00       2,000,000.00      ฝายน ้าล้น ประชาชนมี กองช่าง

ฝายน ้าล้นล้าห้วย ในการอุปโภค ห้วยกระโดน จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

กระโดน  บริโภค ขนาดใหญ่

บ้านทิพย์มงคล ม.12

6 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกล้าห้วยกระโดน – – 10,000,000.00    10,000,000.00     10,000,000.00     ล้าห้วย ประชาชนมี กองช่าง

ล้าห้วยกระโดน ในการอุปโภค จากบ้านหนองคูน้อย- จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

จากบ้านหนองคูน้อย บริโภค บ้านทิพย์มงคล

หมู่ท่ี 13- บ้าน ระยะทางประมาณ

ทิพย์มงคล หมู่ท่ี 12 10 ก.ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกล้าห้วยเชียงโพธ์ิ – – 5,000,000.00      5,000,000.00       5,000,000.00      ล้าห้วย ประชาชนมี กองช่าง

ล้าห้วยเชียงโพธ์ิ ในการอุปโภค บ้านหัวนา หมู่ท่ี 7 จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

บ้านหัวนา บริโภค ระยะทางประมาณ

หมู่ท่ี 7 5 ก.ม.

8 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกล้าห้วยจบก – – 5,000,000.00      5,000,000.00       5,000,000.00      ล้าห้วย ประชาชนมี กองช่าง

ล้าห้วยจบก ในการอุปโภค บ้านโนนแดง หมู่ท่ี 6 จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

บ้านโนนแดง บริโภค ระยะทางประมาณ

หมู่ท่ี 6 5 ก.ม.

9 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกล้าห้วยตาเพชร – – 5,000,000.00      5,000,000.00       5,000,000.00      ล้าห้วย ประชาชนมี กองช่าง

ล้าห้วยตาเพชร ในการอุปโภค บ้านตาเพชร หมู่ท่ี 8 จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

บ้านตาเพชร บริโภค ระยะทางประมาณ

หมู่ท่ี 8 5 ก.ม.

10 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกล้าห้วย – – 5,000,000.00      5,000,000.00       5,000,000.00      ล้าห้วย ประชาชนมี กองช่าง

ล้าห้วยหนองนกเขียน ในการอุปโภค หนองนกเขียน จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

บ้านอ้อมแก้ว บริโภค ระยะทางประมาณ

หมู่ท่ี 4 5 ก.ม.
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกล้าห้วยโคกกลาง – – 5,000,000.00      5,000,000.00       5,000,000.00      ล้าห้วย ประชาชนมี กองช่าง

ล้าห้วยโคกกลาง ในการอุปโภค บ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 2 จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

บ้านโคกกลาง บริโภค ระยะทางประมาณ

หมู่ท่ี 2 5 ก.ม.

12 โครงการขุดลอก เพ่ือให้มีน ้าใช้ ขุดลอกหนองพยอม – – 500,000.00        500,000.00         500,000.00         หนองพยอม ประชาชนมี กองช่าง

หนองพยอม ในการอุปโภค บ้านหนองพยอม จ้านวน 1 แห่ง น ้าใช้ตลอดทั งปี

บ้านหนองพยอม บริโภค หมู่ท่ี 11

หมู่ท่ี 11

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื อให้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 3,800,000.00        3,800,000.00       3,800,000.00      3,800,000.00       3,800,000.00      ร้อยละ 80 ท้าให้ประชาชน กองช่าง

จากบ้านโนนแดง ม.6- ได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ของประชาชน เดินทางสะดวก

บ้านตาเพชร ม.8 ยาว 1,000 เมตร เดินทางสะดวก

พร้อมไหล่ทางกว้าง

ข้างละ0.00-1.00 เมตร

14 ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื อให้ถนน ก่อสร้างถนนลาดยาง 9,000,000.00       9,000,000.00      9,000,000.00       9,000,000.00      ร้อยละ 80 ท้าให้ประชาชน กองช่าง

จากบ้านนานวน ม.1- ได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ของประชาชน เดินทางสะดวก

บ้านโนนแดง ม.6- ยาว 2,000 เมตร เดินทางสะดวก

เขตต้าบลหนองระฆัง พร้อมไหล่ทางกว้าง

อ้าเภอสนม ข้างละ0.00-1.00 เมตร
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16 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้ถนนได้ ก่อสร้างถนนลาดยาง – 9,000,000.00       9,000,000.00      ร้อยละ 80 ท้าให้ประชาชน กองช่าง

ถนนลาดยาง มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ของประชาชน เดินทางสะดวก

จากบ้านหนองคูณ ยาว 2,000 เมตร เดินทางสะดวก

ม.10 -บ้านหนองตาด พร้อมไหล่ทางกว้าง

ม.9-บ้านโนนกลาง ข้างละ0.00-1.00 เมตร

ต.คาละแมะ อ.ศีรขรฯ
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แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ ท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

        แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้าง เพ่ือให้มีสถาน ก่อสร้างศูนย์พัฒนา – 12,000,000.00         12,000,000.00       12,000,000.00        12,000,000.00       ร้อยละ 100 อาคารศูนย์พัฒนา กองการศึกษาฯ

อาคารศูนย์พัฒนา ท่ีในการจัดการ เด็กเล็กบ้านหัวนา ของเด็กนักเรียน เด็กเล็กบ้านหัวนา กองช่าง

เด็กเล็กบ้านหัวนา เรียนการสอน และครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 หลัง

ของ ศพด.บ้าน ได้รับความสะดวก

หัวนา ในการเรียน

การสอน

3,800,000.00            24,800,000.00         90,800,000.00       99,800,000.00        99,800,000.00       
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                           รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

รวมท้ังส้ิน  16 โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

------------------------------------------- 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.

๒๕๔๘ และแก้ ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  ๒) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕  ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ หนั งสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่

กำหนดไว้ทุกประการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จะใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นกรอบ

ในการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำป ี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงนิสะสม งบประมาณ

ตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตำบลนานวน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และ

งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

                                 

                 (ลงช่ือ)…………………………………………. 

                ( นายพุทไท   ศิลาขาว ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

------------------------------------------- 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 และแก้ ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  ๓) พ .ศ.25๖๑ ข้อ 9 ให้ ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความนี้  

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ โดยดำเนินการดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่

เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่

เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว ให้

ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่

วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้   

  ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๒/๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 

  ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ิน ให้เป็นอำนาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน ที่เปลี่ยนแปลง

ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

  เมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ

วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้ 



  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เกี่ยวกับโครงการ

พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ

ผู้บริหารท้องถ่ิน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน

ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถ่ินที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด

ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินดังกล่าว 

  เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุก

ประการ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จะใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบลนานวน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้

มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๘  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 

          (ลงช่ือ)…………………………………………. 

                ( นายพุทไท   ศิลาขาว ) 

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 1. ด้านกายภาพ 

  1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ทิศเหนือ  จรด ตำบลสนม   อำเภอสนม 

ทิศตะวันออก จรด ตำบลหัวงัวและตำบลแคน อำเภอสนม 
ทิศใต้  จรด ตำบลหนองบัว ลำห้วยจริง ตำบลคาลาแมะ อำเภอศีขรภูมิ 
ทิศตะวันตก  จรด ตำบลหนองระฆัง   อำเภอสนม 

เน้ือท่ี  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ  34.57  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 21,586.12  ไร่ 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนานวน  ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูง ลาดต่ำลง 
มาสู่ทางด้านทิศเหนือของตำบลทิศ ตะวันออกและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาขนาดเล็ก  พ้ืนที่ใช้ใน
การทำการเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว  ดินเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่มีสารอาหารของพืชเพียงพอ  มีลำห้วยจริง
และลำห้วยกระโดนไหลผ่านตำบลนานวน และเป็นลำห้วยที่ต้ืนเขิน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   โดยทั่วไปมี  3  ฤดู คือมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พัดเอา 
ความหนาวเย็น  และความแห้งแล้งเข้ามาและยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเอาฝนและความชื้น
เข้ามา ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในรอบปีต่างกัน เป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน,       ฤดูหนาว,ฤดูฝน 

-ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาต้ังแต่  เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  37  องศา  
-ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาต้ังแต่  เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  34  องศา  
-ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาต้ังแต่  เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  25  องศา 

  1.4 ลักษณะของดิน   ลักษณะของดินโดยทั่วไป จะเป็นดินเหนียวและดินเหนียวปนราย   ลักษณะ
ดินเกิดจากตะกอนลำน้ำต่าง ๆ ที่ถูกพัดพามาทับถมกัน  จึงมีความอุดมสมบูรณ์  ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวและพืชสวน เช่น 
มะนาวสวน เช่น  มะนาว  ชมพู่     มะม่วง  กล้วยและพืชผักสวนครัว 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
โดยทั่วไปจะเป็นแหล่งน้ำจืด  เป็นแหล่งน้ำปิดมีขนาดเล็กและไม่มีน้ำตลอดปี เช่น บ่อ หนอง  

สระน้ำ ลำห้วย น้ำมีการเคลื่อนที่ได้ส่วนใหญ่จากกระแสลมเท่านั้น   ซ่ึงได้แก่ 
                           1. สระน้ำ  เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มนุษย์สร้างขึ้น ส่วนใหญ่จะขุดสระน้ำเพ่ือปลูกพืชผักสวน
ครัว  เลี้ยงปลา เลี้ยงกบและไว้เลี้ยงสัตว์  
                           2. หนองน้ำ ที่แฉะๆ ที่มีน้ำขังอยู่ และมีหญ้ากกขึ้นอยู่เท่านั้นเป็นแหล่งน้ำต้ืนๆที่มีความลาดชัน
ของแหล่งน้ำน้อย ไม่มีเขตน้ำลึกเลย ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วม ไม่มีทางน้ำไหลเข้า – ออก ในฤดูฝนพ้ืนที่จะเป็นพ้ืนน้ำ
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กว้างใหญ่ แต่ในฤดูแล้งปริมาณน้ำอาจลดลงมาก จนต้ืนเขินไปทั้งหมด เช่น หนองนา  หนองคู หนองเม็ก  หนองคูณ  
หนองพยอม  
                          3. บ่อน้ำ  แหล่งน้ำที่มนุษย์ขุดขึ้น เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก ทำให้ขอบฝั่งมีความลาดชันสูง ความ
ลึกไม่มากเป็นแหล่งน้ำที่ไม่มีทางน้ำเข้า ปริมาณน้ำจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สร้างเพ่ือกักเก็บน้ำไปใช้เพ่ือการอุปโภค- 
บริโภคและเลี้ยงสัตว์ 
                           4. ลำห้วย  ในเขตตำบลนานวนจะเป็นแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยังไม่ได้รับการขุดลอก ยังเป็นลำ
ห้วยเดิม มีความยาวผ่านหลายหมู่บ้าน  เช่น ห้วยกระโดน   ห้วยจริง  ห้วยเซียงโพธิ์  ห้วยโคกกลาง   
                   แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 ลำน้ำ, ลำห้วย  6   แห่ง  

2 บึง, หนองและสระน้ำ 29   แห่ง  

3 คลอง  2   สาย  
 

 
     แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 ฝาย, ทำนบ 15   แห่ง  
2 บ่อน้ำต้ืน  22   แห่ง  

3 บ่อบาดาล  13  แห่ง  
 

   
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ลักษณะของไม้จะเป็นไม้เนื้อแข็ง  เช่นไม้แดง  ไม้ยางนา  ไม้ประดู่  เป็นต้น 
ลักษณะของป่าไม้ จะเป็นป่าไม้สาธารณะ เช่น  ป่าช้าบ้านนานวน   ป่าช้าบ้านโคกกลาง  ป่าช้า
บ้านอ้อมแก้ว  เป็นต้น 

 
 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

ตารางเขตการปกครองตำบลนานวน   

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 บ้านนานวน นายถนอม    แปลงทัพ ผู้ใหญ่บ้าน  

2 บ้านโคกกลาง นายประวัติ    บุญเอิบ ผู้ใหญ่บ้าน  

3 บ้านโนนตาล นายสมชาย   ดอกเกษ ผู้ใหญ่บ้าน  
4 บ้านอ้อมแก้ว นางระเบียบ   จันทร์หง่อม ผู้ใหญ่บ้าน  

5 บ้านแท่น นายสมจิตร    กะเสาทอง ผู้ใหญ่บ้าน  
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6 บ้านโนนแดง นางกาญจนา    ผลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน  
7 บ้านหัวนา นายนิยม      วิชาดี ผู้ใหญ่บ้าน  

8 บ้านตาเพชร นายประวิทย์   สาระภี ผู้ใหญ่บ้าน  

9 บ้านหนองตาด นายสุรเดช     สุภา ผู้ใหญ่บ้าน  
10 บ้านหนองคูณ นายสมัน        สำอางค์ ผู้ใหญ่บ้าน  

11 บ้านหนองพยอม นายสุริยา        เลไทสงค์ กำนัน  
12 บ้านทิพย์มงคล นายพรเทพ      ศีลธรรม ผู้ใหญ่บ้าน  

13 บ้านหนองนา นายอุดมศักด์ิ    คงนิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน  

 
 
 
 
 

ตารางจำนวนครัวเรือนในเขตตำบลนานวน 

 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน พ.ศ. 
2562 

1 บ้านนานวน 163 

2 บ้านโคกกลาง 74 
3 บ้านโนนตาล 34 

4 บ้านอ้อมแก้ว 160 
5 บ้านแท่น 89 

6 บ้านโนนแดง 64 

7 บ้านหัวนา 198 
8 บ้านตาเพชร 182 

9 บ้านหนองตาด 52 

10 บ้านหนองคูณ 135 
11 บ้านหนองพยอม 50 

12 บ้านทิพย์มงคล 59 
13 บ้านหนองนา 84 

รวม 1,344 
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ภาพแสดงแผนท่ีท่ีตั้งและอาณาเขตตำบลนานวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 

ตารางข้อมูลจำนวนประชากรในเขตตำบลนานวน   

หมู่ท่ี/บ้าน พ.ศ.2562 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

 หมู่ที่  1 นานวน 
  หมู่ที่  2 โคกกลาง 
 หมู่ที่  3 โนนตาล 
 หมู่ที่  4 อ้อมแก้ว 
 หมู่ที่  5 แท่น 
  หมู่ที่  6 โนนแดง 
  หมู่ที่  7  หัวนา 
 หมู่ที่  8 ตาเพชร 
 หมู่ที่  9 หนองตาด 
 หมู่ที่ 10 หนองคูณ 
 หมู่ที่ 11 หนองพยอม 
 หมู่ที่ 12 ทิพย์มงคล 
หมู่ที่ 13 หนองนา 

382 
171 
62 
371 
201 
114 
426 
319 
128 
331 
117 
159 
186 

391 
174 
69 
361 
191 
107 
426 
330 
128 
338 
119 
140 
180 

773 
345 
131 
732 
392 
221 
852 
649 
256 
669 
236 
299 
366 

รวม 2,967 2,954 5,921 
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 4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน 2    แห่ง 

2.โรงเรียนประถมศึกษา (รวมขยายโอกาส)  จำนวน 3    แห่ง 
                      3.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำตำบล/ห้องสมุดประชาชน   จำนวน 14  แห่ง 
 
  แบ่งเป็นสถานท่ีตั้งได้ดังน้ี 
   (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทิพย์มงคล ต้ังอยู่ที่บริเวณถนนสาย บ้านตาเพชร – บ้านนานวน
    -  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน     3 คน 
    -  เด็กเล็ก  จำนวน    55  คน   
   (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวนา  ต้ังอยู่ ณ ข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
    -  ผู้ดูแลเด็กเล็ก  จำนวน    2 คน 
    -  เด็กเล็ก  จำนวน   45 คน   

(3)  โรงเรียนบ้านหัวนา  (โรงเรียนประถมศึกษา) 
  -  นักเรียน  จำนวน  138 คน 
 

(๔)  โรงเรียนบ้านตาเพชร  (โรงเรียนประถมศึกษา) 
  -  นักเรียน  จำนวน  42 คน 

(๕)  โรงเรียนบ้านนานวน  (โรงเรียนขยายโอกาส ) 
  -  นักเรียน  จำนวน  208 คน  (ประถมศึกษา) 

              สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด / สำนักสงฆ์ / ที่พักสงฆ์ จำนวน    8 แห่ง 
-  โบสถ์    จำนวน    4 หลัง 

4.2  สาธารณสุข  

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย)  จำนวน  2 แห่ง 
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อมแก้ว   
 -นางจรรยา   มะลิงาม  เป็นผู้อำนวยการ 
(2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานวน  
 -นายอัมพร  จันทา    เป็นผู้อำนวยการ          

 
  การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 13 หมู่บ้าน  
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2 พ่น  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 13 หมู่บ้าน  

3 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน 13 หมู่บ้าน  

4 บริการสาธารณสุขชุมชน/ตรวจสุขภาพ 13 หมู่บ้าน  
5 กองทุน  สปสช. 1 กองทุน  

 

 

4.3  อาชญากรรม  

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 ลูกเสือชาวบ้าน 3   รุ่น 125  คน  

2 ไทยอาสาป้องกันชาติ 3   รุ่น 113  คน  
3 ผรส.   4   คน  

4 ตำรวจบ้าน  1 รุ่น 14   คน  
5 อปพร.จำนวน 3 รุ่น 120 คน  

6 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 13  คน  

7 อสป. รุ่น 3/53 130 คน  

เนื่องจากหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนได้มีการป้องกันภัยที่จะ
มีต่ออาคารบ้านเรือน สาธารณสมบัติ และชีวิตของราษฎร ตลอดจนได้มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้ราษฎรได้มีความรู้
รักสามัคคี ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตชุมชนของตัวเอง ทำให้ตำบลนานวนทุกครัวเรือนมีความปลอดภัย
ในชีวิต  และทรัพย์สินซ่ึงได้ผ่านเกณฑ์ตามที่ได้สำรวจความจำเป็นพ้ืนฐาน  

 

  4.4  ยาเสพติด 
 ด้วยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบันจัดได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต   การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้
ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว   เพราะมีการผลิตยาเสพติดทั้งภายในประเทศและมีการลักลอบนำเข้ามาจาก
ต่างประเทศจุด อ่อนที่ สำคัญที่ส่งผลต่อการขยาย ตัวของปัญหายาเสพติดมาจ ากปัจจั ยต่ างๆ เช่ น การแพร่  
ระบาด  ค่านิยมพฤติกรรมเสี่ยงและก้าวไปสู่ปัญหายาเสพติดที่เพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด  อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่
สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็ดปวดให้ กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซ่ึงความ รุนแรงใน
ครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆ ในสังคม  เช่น  การลักขโมย  ฉกชิงวิ่งราว และการเกิดปัญหาอาชญากรรมอ่ืน
ตามมาอีกมากมาย  ซ่ึงทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม 
            ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
เด็ก พ.ศ.2546 และเนื่องจากการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและเยาวชนใสถาน
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ศึกษา เป็นนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล
นาคำจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในระยะเวลา 5 
ปี  (พ.ศ. 2561-2565) 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
      ตารางการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลนานวน พ.ศ. 2562 

ประเภท จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ
(ราย) 

จำนวนเงินท่ีได้รับ 
(บาท) 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ 928 7,374,000 

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ  410 3,936,000 
เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV  11 66,000 

รวม 1,349 11,376,000 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ  27  พฤษภาคม  2562 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       การคมนาคมภายในตำบลนานวนอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว  โดยแบ่งตามผิวจราจรได้ดังนี้  

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 

1 ถนนลาดยาง    2       สาย ยาว 1,863   เมตร 
2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 สาย ยาว 1,463   เมตร 

3 ถนนหินคลุก  14 สาย - 

4 ถนนลูกรังและถนนดิน 21        สาย ยาว 26,009 เมตร 
5 ถนนสายหลัก - ยาว  3,448  เมตร 

6 ถนนสายรอง - ยาว  1,803  เมตร 

 

 

5.2  การไฟฟ้า 
ตำบลนานวนมีระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ครบทั้ง  13 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้ในชีวิตประจำวัน        

5.3 ระบบประปา 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 
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1 บ้านโคกกลาง    หมู่ 2  ประปาขนาดเล็ก   1 แห่ง  
2 บ้านโนนตาล     หมู่ 3 ประปาขนาดเล็ก  1 แห่ง  

3 บ้านหัวนา        หมู่ 7 ประปาขนาดใหญ่ 1 แห่ง  

4 บ้านตาเพชร      หมู่ 8 ประปาขนาดใหญ่           1 แห่ง  
5 บ้านหนองตาด   หมู่ 9  ประปาขนาดเล็ก  1 แห่ง  

6 บ้านหนองคูณ   หมู่ 10  ประปาขนาดกลาง 1 แห่ง  

7 บ้านหนองนา    หมู่ 13  ประปาขนาดกลาง 1 แห่ง ไม่ได้เปิดใช้ 
8 บ้านนานวน      หมู่ 1 ประปาขนาดใหญ่ 1 แห่ง  

รวม  8  แห่ง 
   

 
  5.4 โทรศัพท์ 
  เบอร์สำนักงาน อบต.นานวน  0-4455-8974 
  

5.5  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ใช้บริการบุรุษไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอสนม 

  
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตร   
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงอาชีพ 

หลักคือ ทำนา, ทำไร่อ้อยและสวนยางพาราบางพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  เกษตร
อินทรีย์ผสมผสาน และโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ได้รับจาก อบต.  

 

    6.2  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1   แห่ง   

2 โรงสี  27  แห่ง  

3 ร้านค้า  67  แห่ง    
4  โรงงานผลิตยาไทยประดิษฐ์โอสถ 1   แห่ง  
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กลุ่มอาชีพ 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 เศรษฐกิจชุมชน 26 กลุ่ม  

2 ทอผ้าไหม   2  กลุ่ม  

3 เลี้ยงปลา  3  กลุ่ม  
4 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 2  กลุ่ม  

5 เลี้ยงโค – กระบือ  1  กลุ่ม  

6 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  39 ราย  
7 อากรฆ่าสัตว์  11  ราย  

 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  7.1  ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  
   

ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

  

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครัวเรือน 

พ้ืนท่ี (ไร่) 
  

(ครัวเรือน)   

ตาเพชร 323 331 172 2,246.00   

ทิพย์มงคล 163 136 56 1,900.00   
นานวน 386 397 162 2,000.00   

หนองคูณ 135 540 120 1,454.00   
หนองตาด 171 188 50 925   

หนองนา 0 0 67 0   

หนองพยอม 116 121 49 0   
หัวนา 472 511 170 2,123.00   

อ้อมแก้ว 371 349 156 0   
แท่น 0 0 79 0   

โคกกลาง 356 177 73 125   

โนนตาล 62 68 32 30   
โนนแดง 125 108 59 1,522.00   

สรุปรวม 2,680 2,926 1,245 12,325   
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  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ชื่อหมู่บ้าน 

 
2.1 ประเภทของการทำการเกษตร (ทำนา) 
 

อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จำนวน
ครัวเรือน จำนวน

ไร่ (ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคา
ขาย
เฉลี่ย 

จำนวน
ครัวเรือน จำนวนไร่ 

(ไร่) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

(ครัวเรือน) 
(กก./
ไร่) 

(บาท./
ไร่) 

(บาท./
ไร่) 

(ครัวเรือน
) 

(กก./ไร่) 
(บาท./

ไร่) 
(บาท./ไร่) 

ตาเพชร 0 0 0 0 0 105 1,996 0 0 0 
ทิพย์มงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
นานวน 0 0 0 0 0 162 2,000 200 800 2,000.00 
หนองคูณ 0 0 0 0 0 110 1,252 0 0 0 
หนองตาด 0 0 0 0 0 35 825 0 0 0 
หนองนา 0 0 0 0 0 67 1,500 0 0 0 
หนองพยอม 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 
หัวนา 0 0 0 0 0 115 1,980 0 0 0 
อ้อมแก้ว 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 
แท่น 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 
โคกกลาง 0 0 0 0 0 72 350 400 0 4,400.00 
โนนตาล 0 0 0 0 0 22 150 400 2,500 3,000.00 
โนนแดง 0 0 0 0 0 43 1,522 0 0 0 
สรุปรวม 0 0 - - - 1,015 11,575 333.33 1,650 3,133.33 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

3.1 แหล่งน้ำทางการเกษตร (ปริมาณน้ำฝน) 

อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ    

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน)    

ตาเพชร 0 1    
ทิพย์มงคล 0 1    

นานวน 0 1    
หนองคูณ 0 1    

หนองตาด 0 1    

หนองนา 0 1    
หนองพยอม 0 1    

หัวนา 0 1    
อ้อมแก้ว 0 1    

แท่น 0 1    

โคกกลาง 0 1    
โนนตาล 0 1    

โนนแดง 0 1    
สรุปรวม 0 13     
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ชื่อหมู่บ้าน 

3.2 แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ) 

อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

แม่น้ำ ห้วย/ลำธาร คลอง 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ตาเพชร 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

ทิพย์มงคล 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

นานวน 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

หนองคูณ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

หนองตาด 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

หนองนา 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

หนองพยอม 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

หัวนา 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

อ้อมแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

แท่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

โคกกลาง 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

โนนตาล 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

โนนแดง 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 1 0 1 0 12 0 12 0 4 0 4 

 
ชื่อหมู่บ้าน  3.2 แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ) 
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 อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
หนองน้ำ/บึง น้ำตก 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ตาเพชร 0 1 0 1 0 0 0 0 
ทิพย์มงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 
นานวน 1 0 1 0 0 0 0 0 
หนองคูณ 0 1 0 1 0 0 0 0 
หนองตาด 0 1 0 1 0 0 0 0 
หนองนา 0 1 0 1 0 0 0 0 
หนองพยอม 0 1 0 1 0 0 0 0 
หัวนา 0 1 0 1 0 0 0 0 
อ้อมแก้ว 0 1 0 1 0 0 0 0 
แท่น 0 1 0 1 0 0 0 0 
โคกกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 
โนนตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
โนนแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 
สรุปรวม 1 8 1 8 0 0 0 0 

ชื่อ
หมู่บ้าน 

3.3 แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ ฝาย 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ตาเพชร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ทิพย์
มงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

นานวน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หนองคูณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
หนอง
ตาด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หนองนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หนอง
พยอม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หัวนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

อ้อมแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

แท่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

โคกกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

โนนตาล 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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โนนแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

3.3 แหล่งน้ำทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

สระ คลองชลประทาน 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ตาเพชร (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ทิพย์มงคล 0 1 0 1 0 0 0 0 

นานวน 0 1 0 1 0 0 0 0 

หนองคูณ 0 1 0 1 0 0 0 0 

หนองตาด 0 1 0 1 0 0 0 0 

หนองนา 0 1 0 1 0 0 0 0 

หนองพยอม 0 0 0 0 0 0 0 0 

หัวนา 0 1 0 1 0 0 0 0 

อ้อมแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 

แท่น 0 1 0 1 0 0 0 0 

โคกกลาง 0 1 0 1 0 0 0 0 

โนนตาล 0 1 0 1 0 0 0 0 
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โนนแดง 1 0 0 1 1 0 0 0 

สรุปรวม 0 1 0 1 0 0 0 0 

 1 10 0 11 1 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้  (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ำตื่นสาธารณะ 

ไม่มี เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง ไม่มี เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ตาเพชร 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
ทิพย์มงคล 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
นานวน 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
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หนองคูณ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
หนองตาด 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
หนองนา 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
หนองพยอม 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
หัวนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
อ้อมแก้ว 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
แท่น 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
โคกกลาง 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
โนนตาล 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
โนนแดง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
สรุปรวม 6 1 7 0 8 7 0 6 0 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 
ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค) 

ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ตาเพชร 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
ทิพย์มงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
นานวน 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
หนองคูณ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
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หนองตาด 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
หนองนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หนองพยอม 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
หัวนา 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
อ้อมแก้ว 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
แท่น 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
โคกกลาง 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
โนนตาล 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
โนนแดง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
สรุปรวม 4 1 7 1 7 8 0 0 0 0 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
อบต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ครัวเรือนในหมู่บ้านน้ี มีน้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 

(หมู่บ้าน) 
เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ตาเพชร 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
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8. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลนานวนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  8.2  ประเพณีและงานประจำปี 
   -ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
   -งานประจำปี คือ  1. งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ผสานใจไหว้ปู่ตา 
       2. งานวันเด็กแห่งชาติ 
       3. งานวันสงกรานต์ผสานวันผู้สูงอายุ 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
   -ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ปั้นเตา 
   -ภาษาถิ่น มี 2 ภาษา คือ กูย  ลาว   
  8.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
   -ผ้าไหมมัดหม่ี 
   -เสื่อกก 
   -ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก  
 
 

ข้อมูลอ่ืน ๆ ในตำบลนานวน  
              ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.) 

ทิพย์มงคล ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
นานวน 1 ๐ 1 ๐ 1 1 ๐ 
หนองคูณ ๐ ๐ 1 ๐ 1 ๐ 1 
หนองตาด 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
หนองนา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
หนองพยอม ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
หัวนา ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
อ้อมแก้ว 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
แท่น 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
โคกกลาง 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
โนนตาล 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
โนนแดง 1 ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 1 
สรุปรวม 8 ๐ 2 ๐ 2 1 12 
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ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ตำบลนานวนโดยเฉพาะดิน เป็นดินร่วนปนทรายไม่เหมาะกับการ
เพาะปลูก แหล่งน้ำต้ืนเขินเก็บกักน้ำเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านบริโภค อุปโภค  และเพ่ือการเกษตรได้ไม่
เต็มที่ทรัพยากรป่าไม้มีน้อย 

    มวลชนจัดตั้ง 

ท่ี รายการ จำนวน หมายเหตุ 
1 ลูกเสือชาวบ้าน 3   รุ่น 125  คน  

2 ไทยอาสาป้องกันชาติ 3   รุ่น  113  คน  

3 ผรส.    4    คน      
4 อปพร.  3   รุ่น 120  คน  

5 อสป.3/53 130  คน  
     

    กลุ่มประชาชน 
  -กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน   จำนวน   26   กลุ่ม 

สรุปได้ว่าความเป็นมาของตำบลนานวนมีมาอย่างยาวนานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์  ภาษา  ศาสนาและ
วัฒนาธรรม  นอกจากนี้ตำบลนานวนยังมีแหล่งโบราณวัตถุ  ณ หนองแท่น  ซ่ึงเป็นพระพุธรูปและหลักศิลา (หิน) ร่วม
สมัยกับปราสาทศีขรภูมิ   ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขตามวิถีชีวิตของคนชนบทตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
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ส่วนท่ี 2 
 
 

 
1.  ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของ อบต.มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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1. ความเปน็มา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2558 เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 
มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง   
มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็นต้นไป ) 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี     
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระสำคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจดัการด้วยความยากลำบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้



20 

 
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึนตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกบั
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม 
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่
ซับซ้อนข้ึนอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มคีวามผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน  ประกอบกับในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปจัจยัสำคัญหลายประการทั้งปญัหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงข้ึนและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกำลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
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ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ป ีข้างหน้านี้ จะทำให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศ
ไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579  มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการ 
กำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญ
สำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผนัผวนและภาวะโลกรอ้น ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สงัคมสงูวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลำดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี  
2531 และได้ขยับสูงข้ึนมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553  และล่าสุดในปี 2557 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มข้ึนเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบรกิารสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ข้ึนส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน  38.6  ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจาก
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ร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหภุาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดำเนินการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีข้ึน มีการกำกับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน  และ
ฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสงู มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่าง
เป็นระบบมากข้ึน มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจยัภายนอกเปน็สำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบรกิารมผีลติภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับ
การดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดำเนินงานเพื่อการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสทิธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์รวมทั้งการบรหิารจดัการน้ำยังไม่เปน็ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
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และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร  ทั้ งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่ วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบรหิารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เปน็จุดอ่อนและการบรหิารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสร ีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิม่ผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการ
ดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแกจุ้ดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ 4-5  ปีต่อจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีข้ึนได้  
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงข้ึน รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการ
ทำงาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ ซึ่งการ
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ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสีย่งและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
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ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2.2 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3  ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลวิุสัยทัศน์และทาใหป้ระเทศไทยพัฒนาไปสูอ่นาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตรช์าติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทัง้ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคง 
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแลว้ ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

 
 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากหว่งโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่สว่นบนของหว่งโซ่
มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลติให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่ม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงข้ึน 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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2.3.5  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์

ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

2.3.6  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5  ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนด
ตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปขีองเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรพ์ัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อบต.นานวน จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีทั้งหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลีย่นแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สำคัญ ดังนี ้ 

(1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.2 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ป ี2540-2541) จะขยายตัวได้
ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศ 
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว 
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ำกว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลดุจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 
2534-2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตรา
การขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย
ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 
ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสัง่สมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) 
และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงข้ึน จน
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ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบรกิารที่มีประสิทธิภาพการผลติสงูกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่า
พอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  9.7 ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ป ีที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อน
จากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  2524 และ 
2540 แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ 
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจดุแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้
กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปี  พ .ศ . 2557 IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  30 จาก 61 ประเทศช้ันนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
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สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจา้ปี 2558  หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลก
นั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189  ประเทศทั่วโลก  

2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  โดยในปี 2557
อันดับความพร้อมด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47  และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับ
โดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลำดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา 
 (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 
(ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 
ต่อ GDP ในปี 2555 ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อ
ประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง 
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการ
ทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
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(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 1.63 
คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(1) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2557) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและ
ต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความ
เป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของ
ประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงข้ึน แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มีรายได้
ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรอืนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 
2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543๓-2556 ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษา
สูงข้ึน จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มี
การศึกษาเฉลี่ย 8.9 ป ีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สดุ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีข้ึนเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิ
ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.165 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม
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ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวย
ที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้
เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน 
ในปี 2557 ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วง
อายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิอย่างไรกต็าม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
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ไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผน
ตำบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ใน
ปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 
102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสทิธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
34.8 ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534  
และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในปี 2554  
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ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี 2555 ต้องนำเข้า 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 
2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการนำเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี 2555 เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีข้ึน  โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใช้
พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึน
เพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ำบาดาล  
มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ำบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาข้ึนมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลข้ึนมาใช้ มี
ข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง 
แหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีก
ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงข้ึนจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 
สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมเีพียงร้อยละ 19 และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 
ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงข้ึนถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 
ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจดัซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
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ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เช้ือเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(3) คุณภาพน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และ
การระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มข้ึนตามการ
ขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่
ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดข้ึนได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่   2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่ม
เป็น 265.9  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นลา้นบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
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กลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรือ่งธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม 
(3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถ่ินที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง
ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน 
สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็น
กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 
ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
โอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสรา้งความเช่ือมั่นแกผู่้ลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรบัในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบง่ออกเปน็ 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถ่ินที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถ่ินไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนน้ีอยู่
ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนด
นโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของ
หน่วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 
กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 และ 2550
และตามแผนการกระจายอำนาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
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โอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถ่ินต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่  
อปท. ฉบับที่ 1 จำนวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ 2 จำนวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จำนวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน 79 คน และลูกจ้างประจำ 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การ
บริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ท้องถ่ินจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอดุหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลำดับ ส่งผลให้ 
อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็น
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมยัใหม ่มีความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเลก็น้อยเทยีบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อ
เทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 
คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
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ภายใต้สมมติฐาน  (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตร
หดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  
(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการรอ้ยละ 3.8 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งข้ึน
เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิง่จำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่ง
ส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ข้ันต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัว
เพิ่มข้ึนเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกำลังแรงงาน
ทำให้ต้องนำเข้าแรงงาน ไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ำในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ำ 
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ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุม่คนจนรอ้ยละ 10 ของประชากร มี
ความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสำคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสงัคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปน็ธรรมมีประสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสดุต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 

มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการ
คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ  เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
กำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กั บ  Operational Technology ห รื อ ที่ เรี ย ก ว่า  Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลีย่นกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรือ่งความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
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วัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงข้ึนทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลติภาพการผลติและรปูแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม  แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรบัทศิทางนโยบายการเงินในสหรฐัอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ 
สำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึน 
ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย์กรณีที่เกดิโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
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ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) 
จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมด
ไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

4.2 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ในปี 2546 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ .) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ  8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

4.3.5  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
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สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกดีกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มแีบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เปน็ของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบ้านและลดระดับการผลติสินค้าข้ันปฐมที่สญูเสยีขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสำหรบัการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
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สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถ่ินและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เช่ือมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ 
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานทีส่นับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน 
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรยีนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
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การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบรหิารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ 
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น 
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

 
5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผูม้ี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่
อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการรว่มกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่
จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน 
โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพืน้ที่เปา้หมายได้อย่างแท้จรงิด้วยการผลกัดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณา
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การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

 
5.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ   ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสรมิการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การ
จัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครอง
ที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว การ
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ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความ
จ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือหว่งโซคุ่ณค่าที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำ
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบรโิภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเปน็ลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานทีก่ำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

5.6  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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5.6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเปน็จำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบ รู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ มั่นคง สามารถพึ่ งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่ างอบอุ่น   ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
กำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจนีบุร ี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นที่ เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และเลย) 
เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน   2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พื้นที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานของเมืองรองรบัการเปน็ศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
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3.3 โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)   

• วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
         “ประตูอสีานสูส่ากล  (Northeast gateway to Global communities)” 

• เป้าประสงคข์องกลุ่มจังหวัด (Goals) 
                  “ สงัคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง ” 

• ประเด็นยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
1. การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพือ่การส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)  

- ผู้รบัผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร์ 
- ผู้รบัผิดชอบร่วม   จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บรุีรัมย ์

2. การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร   
- ผู้รบัผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสมีา 
- ผู้รบัผิดชอบร่วม    จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บรุีรมัย ์

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
-     ผูร้ับผิดชอบหลกั   จังหวัดชัยภูมิ  
-     ผูร้ับผิดชอบร่วม   จังหวัดนครราชสีมา, สรุินทร์, บรุีรัมย์ 

4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต ์
-     ผูร้ับผิดชอบหลกั   จังหวัดนครราชสีมา 
-     ผูร้ับผิดชอบร่วม   จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บรุีรมัย ์

5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว 
-     ผูร้ับผิดชอบหลกั   จังหวัดบุรรีัมย์ 
-     ผูร้ับผิดชอบร่วม     จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, ชัยภูมิ 

• ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบรูณาการและยั่งยืน 

1.1 ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
1.2 พัฒนาปจัจัยสนับสนุนเพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
1.3 ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
1.4 ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
   2.1 เพิม่ความเข้มแข็งและเช่ือมเครอืข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรปูและการตลาด 
                2.2 การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการสง่ออก  

      2.3 การรกัษาสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

      การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

 3.1 การตลาดนำการผลิต 
 3.2 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
 3.3 การสง่เสริมภูมิปญัญาทอ้งถ่ินให้ยัง่ยืน 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

3.4 การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
3.5 การปรบัปรุงกระบวนการเรียนรู ้
3.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียว 
4.1 การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
4.2 การพฒันาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
4.3 การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบรกิาร 
4.4 การพฒันาปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
4.5 การพฒันาผู้มสี่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
  1. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตเ์พิ่มข้ึน (คน) 

2. เพิม่พื้นทีเ่พาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร)่ 
  3. ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไรสู่งข้ึน (ก.ก./ไร่) 

 4. ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่สงูข้ึน (ตัน/ไร่) 
 5. จำนวนสมาชิกในกลุม่ผลิตภัณฑ์ไหมได้รบัการฝกึอบรมเฉพาะด้าน (ราย) 

6. มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพิม่ขึ้น (ล้านบาท/ป)ี 
  7. จำนวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มข้ึน (คน) 
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 8. จำนวนนักทอ่งเที่ยวเพิม่ขึ้น (คน) 
 9. ค่าใช้จ่ายของนักทอ่งเที่ยว/คนเพิ่มข้ึน (บาท) 
 10. จำนวนแหล่งทอ่งเที่ยวใหมท่ี่ได้รับการพฒันาศักยภาพเพิ่มข้ึน (แห่ง) 

• ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัด (Blueprint for Change) 
1. ด้านบุคลากร 

1.1 สนับสนุนให้มทีี่ปรึกษาในการปรบัปรุงระบบคุณภาพของโรงงานและระบบการขนส่ง 
เชิงพาณิชย์ (Logistics) 

1.2 ควรให้มีการศึกษาการจัดระบบ Logistics ในพื้นทีเ่พื่อเป็นแหลง่ขนส่งทางพาณิชย ์
1.3 ปรับทัศนคติแรงงานและผู้ทีจ่ะเข้าสู่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้มจีิตสำนึกและวินัย 

อุตสาหกรรม 
2. ด้านเทคโนโลย ี

ให้รัฐส่งเสริมผู้เช่ียวชาญเพื่อ 
2.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่อง Biogas ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
2.2 R&D ผลิตภัณฑ์เพื่อให้หลากหลายและเพิม่มลูค่า 
2.3 จัดต้ังระบบศูนย์สารสนเทศด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอจงัหวัดชัยภูมิ 

 
 

3. ด้านการขนส่ง 
3.1 ควรพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ ใหส้ามารถรองรบัการขนส่งสนิค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Container 

Yards) และควรมีสถานีขนสง่สินค้าทางรถไฟ โดยเฉพาะ 
4. ด้านกระบวนการทำงาน 

4.1 ขยายโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดบัเทคโนโลยีเครือ่งจักร เพื่อเป็นการเสริมสร้างปจัจัย
สนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4.2 รัฐสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาผูป้ระกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้
สามารถดำเนินธุรกจิได้อย่างยั่งยืน 

4.3 ปรับเปลี่ยนหลักประกันสำหรับภาษีอากรขาเข้าของวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อการส่งออกเพือ่ลดภาระของ
ผู้ประกอบการ 

5. ด้านโครงสรา้ง 
5.1 เร่งรัดการก่อสร้างถนนสาย 304 (นครราชสมีา – ระยอง) ช่วงปักธงชัย – กบินทรบ์ุรี เพื่อเป็นการลด

ต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการขนสง่อุปกรณ์ช้ินส่วนรถยนต์ 
5.2 ให้มีการก่อสร้างถนนจากชายแดนช่องจอม จังหวัดสรุินทร์ ถึง นครวัด นครธม จังหวัด 

เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 178 กิโลเมตร 
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5.3 ปรับปรงุขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 201 (สีค้ิว – ชัยภูมิ) ตลอดสายหลักเพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
5.4 เร่งรัดระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะพื้นที่ที่มอีุตสาหกรรม 

หนาแน่น รวมทั้งแกป้ัญหากำลังส่งกระแสไฟฟ้าตก ซึ่งจะมผีลกระทบโดยตรงตอ่กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมยานยนต ์

5.5 ขยายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้พร้อมรองรับการลงทุนภาค 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี  (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน) 
 
 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรอินทรีย ์
2. สนบัสนุนด้านการทอ่งเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เสรมิสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 

เป้าประสงค์รวม (Objective) 
1. สร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร การค้าชายแดน

และการท่องเที่ยว 
2. เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างความมั่นคงทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง

บริเวณชายแดน 
3. เพือ่อนุรกัษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมลูค่าเพิม่ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เมืองเกษตรอินทรีย์   วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สู่สากล”   

“Organic  Silk  Route city of Thailand  Surin  Elephant  internationally.” 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม 
- เพื่อเพิ่มมลูค่าให้กบัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

- เพื่อพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- เพื่อบรหิารจัดการพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

- เพื่อพฒันาคน และสงัคม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพืน้ฐานความเสมอภาค 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสรา้งความมั่นคงชายแดน 

- เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม 

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเ้หมาะสมกับพื้นที่ (โซนน่ิง) 
1.2 เพิม่ขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรปูการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.4 สง่เสรมิและเพิ่มช่องทางการตลาด 
1.5 พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหลง่น้ำสำหรบัการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
2.1 สง่เสรมิและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใหส้ามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
2.4 ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.5 พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
2.6 สง่เสรมิการพฒันาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.7 สง่เสรมิการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสมัพันธ์ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.1 สง่เสรมิการอนรุักษ์ ฟื้นฟ ูป้องกันและการใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
3.2 การบรหิารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3 สง่เสรมิการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลงังานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4 พัฒนาแหลง่น้ำและระบบบรหิารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
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4.1 พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
4.2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
4.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 
4.4 สนบัสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี 
4.5 สง่เสรมิการป้องกันและลดอบุัติเหตทุางถนน 
4.6 ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
4.7 สง่เสรมิใหส้ถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.8 สง่เสรมิเครอืข่ายการเฝ้าระวังทางสงัคม 
4.9 พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.10 ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทำ การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและสทิธิด้านแรงงาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสรา้งความมั่นคงชายแดน 
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 
5.2 สง่เสรมิ พฒันา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินตามแนว 

ชายแดน 
5.3 สง่เสรมิและพฒันาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสุรินทร์ 
(พ.ศ. 2559-2561) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ด้านเกษตรอินทรีย ์
- ให้ความสำคัญทางด้านกระบวนการผลิต การแปรรปู และการเพิม่ผลผลิตเกษตรอินทรีย ์

ให้มีมาตรฐาน มีตลาดรองรับ เพือ่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่สำคัญของประเทศ 
และมีตลาดรองรบัภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

ด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันดา้นเศรษฐกิจ 
- ให้ความสำคัญกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 

และการท่องเที่ยวใหส้ามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
- ให้ความสำคัญกบัการรักษาธรรมชาติ สร้างสภาพแวดลอ้มที่ดี คนมจีิตสำนึกและบรูณาการ 

ร่วมกันเพือ่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ทีส่มดลุมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม 
ด้านการพัฒนาคนและสังคมอยา่งยั่งยืน 
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- ให้ความสำคัญกบัการพฒันาคน คุณภาพ ความรู้ เกิดภูมิคุม้กันทางกายและจิตใจ เป็นสงัคมที่น่าอยูเ่พื่อให้

ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มสีุขภาพกายและจิตดีและการพฒันาสงัคมอยู่ดีมสีุขภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงและตามแนวพระราชดำร ิ

ด้านความมั่นคงชายแดน 
- ให้ความสำคัญกบัการพัฒนาหมูบ่้านชายแดนให้มีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และสง่เสรมิความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เพือ่ใหห้มู่บ้านและชุมชนชายแดนมีความ 
เข้มแข็งอยู่ดีมสีุขและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรา้งมูลค่าเพ่ิม 

1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเ้หมาะสมกับพื้นที่ (โซนน่ิง) 
1.2 เพิม่ขีดความสามารถด้านพื้นที่ การผลิต และการแปรรปูการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
1.4 สง่เสรมิและเพิ่มช่องทางการตลาด 
1.5 พื้นทีเ่กษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมกีารขยายตัวเพิม่ขึ้น 
1.6 การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์  เชิง

เกษตร ให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
2.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอำนวยความสะดวก 
2.5 การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด 
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
2.7 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การตลาด การท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี

ส่วนร่วม 
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.4 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
3.5 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
4.3 การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
4.4 การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้เข้มแข็ง 
4.5 การพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
4.6 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7 การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
4.8 การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทำ  มีรายได้ และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธ์ิ 
4.9 การส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข 
4.10 การส่งเสริมความปลอดภัยในช ีวิตและทรัพย์สิน 
4.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
4.12 การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.13 การส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน 
5.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา และการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน 
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศเพื่อนบ้าน 
5.4  การพัฒนาระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และการสื่อสาร 
5.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นที่ชายแดน 
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วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 “วิถีเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรม 

รักษาสภาพแวดล้อม  และยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

  
 
 

 

 
 
 
   
 พันธกิจ 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตรอินทรีย ์      
  2. สนับสนุนด้านการค้า การทอ่งเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม            
  3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
  4. สง่เสรมิการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  5. ส่งเสรมิยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
  6. ส่งเสรมิการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร ์

1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร     
2. การส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม       
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
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5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6. การพัฒนาองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
เป้าประสงค์  =    ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกรและองค์กรการเกษตร 
กลยุทธ ์    1.1  การเพิ่มพื้นทีก่ารผลิตเกษตรอินทรีย ์
               1.2  พฒันาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกบัพื้นที่  
               1.3  การพฒันาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ 
               1.4  ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคม ี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสรมิด้านการคา้ การท่องเท่ียวและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์  =    ส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมีชีวิตท่ีดี 
กลยุทธ ์ 2.1  ส่งเสริมการอนรุักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่ดีงาม 
            2.2  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการทอ่งเที่ยว และประเพณีท้องถ่ิน 
            2.3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล      

2.4  การสง่เสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผ์้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ   
      และมาตรฐานตรงกบัความต้องการของตลาด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม                 
เป้าประสงค์  = บรหิารจัดการพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ :  1. ส่งเสรมิ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วน

ร่วม    
2. การบรหิารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3. ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิง่แวดล้อม                
4. พัฒนาแหลง่น้ำและระบบบรหิารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาคุณภาพชีวิต            

เป้าประสงค์      =  เพื่อพัฒนาคน และสังคม สู่การยกระดบัคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
กลยุทธ์ :  1. ส่งเสรมิการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน 
  2. ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง เสรมิสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
  3. พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข  

4. ส่งเสรมิการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
5. สง่เสรมิใหป้ระชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
6. สง่เสรมิการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนน 
7. ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 
8.พัฒนาระบบสวัสดกิาร และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
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9.ส่งเสริมอาชีพแกป่ระชาชน 
10.ส่งเสริมและพัฒนากีฬา  การออกกำลังกาย กีฬา และนนัทนาการ สร้างกีฬาพื้นฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์     =   เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อำนวยความสะดวก  
กลยุทธ์ :  1. ก่อสร้างถนนและบำรุงรักษาถนนในความรับผิดชอบให้มมีาตรฐานและความปลอดภัย  
 2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนที่อยู่ในเส้นทางคมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและตรวจสอบ สภาพ 

ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. ส่งเสรมิการก่อสร้างระบบประปา และการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบประปา 
 4. ก่อสร้างระบบทางระบายน้ำและบำรุงรักษาให้มมีาตรฐานและปลอดภัย  
 5. ส่งเสรมิ สนับสนุนการพัฒนาแหลง่น้ำ ขุดลอกแหลง่น้ำ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาองค์กร 
เป้าประสงค์    =  เพื่อใหก้ารบรหิารงานในองค์กรมีความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การสง่เสรมิสนบัสนุนการจัดระบบการป้องกันการทจุริต 
2. การสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ สมรรถภาพและพฒันาจิตใจบุคลากรขององค์กร 
3. การเพิม่ศักยภาพของเครื่องมือ เครือ่งใช้ จัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ขององค์กร 
4. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการในองค์กร ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจและระบบ

การใหบ้ริการขององค์กร 
5. การเพิ่มรายได้  สร้างแรงจูงใจ และพัฒนารายได้แก่องค์กร 

 
 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อบต.  

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 
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ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3 ประจำปี  2556 วันที่  29  
พฤศจิกายน  2556  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้ 
1. นโยบายการส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์

ฝ่ายบริหารจะสง่เสรมิด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยส่งเสรมิการผลติปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกพืชและเลี้ยง
สัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตเพื่อการบริโภค  นำผลผลิตที่เหลือออกจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว 
การรวมตัว เพื่อดำเนินเศรษฐกิจระดับชุมชน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ประโยชน์จากที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการวาง
แผนการใช้ที่ดิน  อย่างมีประสิทธิภาพ  และปลูกพืชอื่นหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน รูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของผลผลติ  ส่งเสรมิให้มกีารฝกึอบรมด้านอาชีพ
สาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง 
2.  นโยบายส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ชมุชนเขม้แข็ง 

ฝ่ายบริหารจะพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนปลอดฝุ่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐาน อำนวย
ความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงเส้นคมนาคมระหว่างตำบลต่อตำบล ตำบลกับอำเภอโดยให้มีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง การขนส่งสินค้า การผลิตทางการเกษตรและการขนส่ง การ
ติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

 - มีการขยายเขตประปาหมูบ่้าน  พฒันาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค เช่น จัดให้มรีะบบประปา
เพื่อใหป้ระชาชนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภคที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรพัยากรน้ำให้เหมาะสม   และสอดคลอ้ง
กับสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมของประชาชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเตม็ที่ในการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งกกัเกบ็น้ำ คูคลองส่งน้ำ คุณภาพน้ำ  และ
ชลประทานระบบท่อ รวมทัง้ควบคุมดูแลการใช้น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดินให้เกิดประสทิธิภาพ 

 -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสง่เสรมิการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังงานทดแทน 

-การบรหิารงานเที่ยงธรรม โปร่งใส มีประสทิธิภาพ และสร้างความสามัคคี  

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
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3.  นโยบายอนุรักษป์ระเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

-ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งรายได้ของประชาชน 
และเร่งพฒันาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องสง่เสรมิใหป้ระชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
สนับสนุนสง่เสรมิเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหเ้ยาวชนให้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดทำห้องสมุดสำหรับประชาชนใน
ตำบล สง่เสรมิสภาเยาวชน  
-ด้านการกีฬาส่งเสริมกจิกรรมกีฬาระดบัชุมชนและโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและเป็นจุดเริม่ต้นของการพัฒนากฬีา
ไปในระดับที่สงูข้ึน โดยสนับสนุนบทบาทของเอกชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการกีฬาจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเพื่อเสรมิสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในตำบลและระหว่างหน่วยงานในอำเภอและ
เครือข่ายในจงัหวัด 
4.  นโยบายควบคมุป้องกันโรค และ ส่งเสริมสุขภาพ 

  -ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่และชุมชนเข้มแข็งปราศจากการ 
แพร่ระบาดของโรคต่างๆ ส่งเสริมกลุ่มสตรี หญิงมีครรภ์ เด็กแรกเกิด  โดย กิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีส่งเสริมและ
สนับสนุนการสรา้งหลกัประกันด้านสุขภาพร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการป้องกันอบุัติเหตุการป้องกันการเสพยาเสพ
ติดเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่การมอบเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
5. นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสรา้งสภาพแวดล้อมท่ีดี 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทในการบำรุงรักษาทรัพยากรและธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในทุกชุมชน
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในชุมชนส่งเสริมการริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการ โดยยึดหลักธรรมภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกำจัดมูลภาวะที่มีผล
ต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแกนนำในการจัดระบบกำจัดขยะ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนาท้องถ่ิน 

ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถ่ินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหาที่สำคัญ  
และจำเป็นจะต้องวางแผนรองรบัความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
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เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กำลังประสบปัญหามาก 
เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ต้องให้ความสำคัญกับ
ปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ทำให้เกิด
ละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มา 
ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไป-มามากพอสมควร 

2. ทางระบายน้ำ ลำคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ลำคลองส่งน้ำมีวัชพืชปกคลุม ท่อ
ระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำ
หลากไม่ทันทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 

3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน หลายหมู่บ้านประชาชนบาง
หลังคาเรือนยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เปน็พื้นที่การเกษตร ลักษณะของการ
อยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปายังไม่ครบทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านได้ขยายเขตประปาไปแล้วแต่น้ำไม่พอจ่ายทำให้
ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำประปา บางหมู่บ้านงบประมาณในการบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ และน้ำประปายังมีหินปูนผสม
เป็นจำนวนมาก 

5. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้งทำใหน้้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา และไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ลำคลองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ หน้าแล้ง
บริเวณลำคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่ วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต หมู่ที่ 4 บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วนการ
โทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานวน 
ทั้ง 2 แห่ง สายตรวจตำรวจตำบลนานวน แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่กำลังเรียนหนังสือได้
ใช้เฉพาะครัวเรือนกับการบริการของ TOT เป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่
เกินศักยภาพ จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดำเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
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4. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ำ 
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  
6. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
7. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
8. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
9. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
10. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
11. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
13. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ยังต้องพึ่ งพาระบบเศรษฐกิจแบบ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อ
เทียบการทำนา ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน   ยังไม่มีจุดขายทางด้าน
เศรษฐกิจ  ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า 
ทำอย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้าน
อื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน    การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหา
เรื่องน้ำ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มี
อาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจำกัด เพื่อบริการจัดการปัญหา
ให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้าน 
 เศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ให้
ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา 
หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนา
องค์การบริหารสว่นตำบลนานวน เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโครงการ/กิจกรรม
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จะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการในอนาคต
อย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 
พรมเช็ดเท้า กี่ทอเสื่อ เครื่องการซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กและต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
สถานที่จำหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวปลูก เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
ผลผลิต ลดความช้ืน ก่อนที่จะจำหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น 
และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธ์ุข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป 

 
 
 
 
  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
                         สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยัง
ไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ  และ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและ

ป้องกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทำให้ประชาชนใน
เขตองค์การบริหารสว่นตำบลนานวน มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  



72 

 
2. ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนช้ืน เหมาะแก่

การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรัก

บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือ
ไปทำงานที่อื่น ทั้งที่พื้นที่ทำการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหาน้ีกลับไม่ลด
น้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข กำหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตมุาจาก ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลนานวน ไม่มีพื้นที่ในการเล่น
กีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพื้นที่
ในการใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ ปญัหาน้ีต้องได้รับความรว่มมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพ
ติด ก็จะมีปญัหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  จะดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวน  เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและ
เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถ่ินที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพ
ติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ
ส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและ 
วัฒนธรรม ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนานวน ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและ
แข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
ต้องดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถ่ินอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
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ภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถ่ิน  
โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคต    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีความเช่ืองช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร

อย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

นานวนไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

   จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้องถ่ินเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน  

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วม
กิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้า 
 ร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการทำนา คือ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่  
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทำให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารสว่นตำบลนานวน บางส่วน
ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจาก
ข้อจำกัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทำงาน  ด้าน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจำกัด  
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวนมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวนส่วนใหญ่เปน็รายได้ที่สว่นกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพื้นทีอ่งค์การ
บริหารส่วนตำบลนานวน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ  ขององค์การบริหารสว่นตำบลนาน
วน จัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่ม
ตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดให้มีการส่งเสริม
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พัฒนาระบบการทำงาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน   สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
แท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ 
และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดำเนินการ   
 ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การ
บริหารขององค์การบรหิารส่วนตำบลนานวนและสนใจทีจ่ะมีสว่นร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตำบลนานวนจัดข้ึน 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม 
เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้าง
อาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ถือว่าไม่แตกต่างจาก
สภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพื้นที่แหล่งน้ำถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ถือเป็นปัญหาสำคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทำให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มาก
นัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุงสวนสุขภาพ เท่าที่มีอยู่ให้เป็น
สถานที่พักผ่อน และเป็นปอดอย่างแท้จริง  ภายในชุมชนสำคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน ในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่
ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช จนทำให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถูกทำลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จัดหาพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และ
การปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทำให้ประชาชนหวงแหน 
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  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 
และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตสำนึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีคำสั่งแบง่โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลนานวนชัดเจน คลอบคลมุอำนาจหน้าที่
ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรบัปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รบัเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 

W1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยังขาดแคลนไม่
เพียงพอตอ่การบรหิารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสงูต่อ
องค์การปรหิารส่วนตำบลในการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบรหิารส่วนตำบลตอบสนอง
ได้น้อย 

S2 มีแผนพฒันาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทำ
แผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการอื่น 

S3 มีคำสั่งแบง่งานหรือการมอบอำนาจการ
บรหิารงานตามลำดับช้ัน 

W3 คนในท้องถ่ินมีปญัหาหนี้สินอันเกี่ยวเนือ่งกบัการ
ประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตประจำวันในอัตรา
สูง S4 ผู้บริหารท้องถ่ินกำหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย W4 พื้นที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสญัจรผ่านทำ
ให้การเดินทางไมส่ะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้
รถส่วนตัว 

S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตำบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำใหท้ำให้

การปฏิบัติของบุคลากรไมท่ันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสามารถออก

ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมีน้อย ทำให้ตอ้งรับผิดชอบงานหลาย
อย่าง เกิดการทำงานไมม่ีความต่อเนื่อง และ
ประสบการณ์ในการทำงานน้อย 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกจิ
และกำลงังบประมาณ 

  

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติมาจากการเลือกตัง้
ของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จรงิ 

W7 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W8 การแพรร่ะบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 

S9 มีรายได้จากการจัดเกบ็รายได้เป็นของตนเอง ทำ
ให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W9 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผน 
และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W10 ประชาชนยังมรีะบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดมิๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 

S11 มีพื้นที่ขนาดตำบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร 
และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 งบประมาณค่อนข้างนอ้ย ทำให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ 

S13 สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมลูไม่เป็นปจัจบุัน หรอืไม่ครบถ้วน
ครอบคลมุในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการ
ทำงานในระบบของเครอืข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

S15 มีการจัดสง่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมสี่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมอืง การบรหิาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญท่ำ
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติซึ่ง
บางครัง้ไม่เพียงพอ 

S18 มีกลไกการบรหิารราชการ ประชาคม ภาค   
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ประชาชนในทุกชุมชน 

 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกจิเพิ่มมากขึ้น

ตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
T1 อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ 

บางภารกจิยังไมม่ีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ ได้ รับจัดสรรมาก ข้ึน 

ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนตำบล 

T2 การให้ความอสิระองค์การบริหารส่วนตำบล
จากส่วนกลางยงัไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กำกับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย ราคาถูก จากประเทศ
เพื่อนบ้าน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กบัท้องถ่ิน 

O4 กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการ
บรหิารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล T4 ภาคเกษตรกรรมมปีัญหาหนีส้ิน ขาดทุน 

คุณภาพต่ำ ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มรีาคา
ตกต่ำ 

O5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำใหม้ีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทำงานมากขึ้น T5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนือ่ง 

O6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย T6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจาก

แหล่งงานรองรบัไม่เพียงพอ 
O7 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพรอ้มให้

เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในตำบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รบัการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่ เด็กกอ่นวัยเรียน 
ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ้งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่ของตำบลมลีักษณะ
แหล่งต้นน้ำ ฤดูฝนมีน้ำท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้ำเพื่อการอปุโภคบริโภค 

O9 มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพชุมชนครอบคลุม T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมผีลตอ่
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ทั้งพื้นที่อย่างเพียงพอ รวมถงึการให้บริการฟรีใน
เรื่องรบัสง่ผูป้่วยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 

การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปญัหายาเสพ

ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคลอ้งกบันโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

T1
0 

ผลจากการถ่ายโอนภารกจิทำใหม้ีงาน/หน้าที่
เพิ่มข้ึนแต่ไม่มบีุคลากรมารองรับ 

T1
1 

สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองสง่ผลต่อการพฒันาท้องถ่ิน 

O11 นำข้อมูลจาการจัดทำเวทปีระชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T1
2 

ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนึกในการมสี่วน
ร่วมในการพฒันาพื้นที่ และไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินและ
ของภาครัฐ 

O12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

T1
3 

ขาดความรู้ความเข้าใจเรอืงประชาคมอาเซียน 

O13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดบัท้องถ่ินทำ
ให้การบรหิารจัดการมีความต่อเนื่อง 
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แบบ ยท.01 

 
 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา
ศักยภาพภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ที ่  2 
การพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่  3  
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่  4  
การพัฒนาคนและสังคม
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
บนพ้ืนฐานความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่  5  
การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาคนและ
สังคมเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(มี 6 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 5 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 6 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

(มี 10 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 8 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 9 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 7 
 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

(มี4 ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 4 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบล 
นานวน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริมด้าน

การค้า การ
ท่องเที่ยว และ

อนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 4 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาองค์กร 

 

เป้าประสงค์ที่ 6 
 

 

กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 1 กลยุทธที่ 1 
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กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่  4 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 4 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 4 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 4 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 4 

กลยุทธที่ 2 

กลยุทธที่ 3 

กลยุทธที่ 4 

แผนงาน 

(มี 9 แผน) 
แผนงานท่ี 1 แผนงานท่ี 2 แผนงานท่ี 3 แผนงานท่ี 4 แผนงานท่ี 5 แผนงานท่ี 6 แผนงานท่ี 7 แผนงานท่ี 8 แผนงานท่ี 9 

ผลผลิต/
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จำนวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จำนวน ๑๐๙ 
โครงการ 

 

จำนวน ๒ 
โครงการ 

 

จำนวน ๙ 
โครงการ 

 

จำนวน ๑๐๙ 
โครงการ 

 

จำนวน ๙ 
โครงการ 

 

จำนวน ๙ 
โครงการ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 
Strategy Map 

 

วิสัยทัศน์ 
 “วิถีเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

รักษาสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง” 

 
 

พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์ 
 

2. สนับสนุนด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
 

3. บริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

5. ส่งเสริมยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

 

6. ส่งเสริมการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

3.4 แผนทียุ่ทธศาสตร์ 

แบบ ยท.02 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 1. ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และองค์กรการเกษตร 

2. ส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง และมีชวีิตที่ด ี
 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  

 
 

4. เพ่ือพัฒนาคน และสังคม 
สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
บนพ้ืนฐานความเสมอภาค 

 

5. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก 

6. เพ่ือให้การบริหารงานใน
องค์กรมีความโปร่งใส ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนานวน 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การส่งเสริมและพัฒนา 

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาองค์กร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 
 1.การเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์   2.พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 3. การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างมี

ระบบ 
4.  ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารเคมี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมด้านการค้า การท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 
วิถีชีวิตที่ดีงาม 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว และ
ประเพณีท้องถิ่น 

3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

4. การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนรว่ม 
2. การบริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 

 1.ส่งเสริมการ
พัฒนาหมู่บ้านตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชนให้
แข็งแรง เสริมสร้าง
สุขภาพแบบองค์

3. พัฒนาคุณภาพ
บริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน พัฒนา
ศักยภาพผู้ให้บริการ

4. ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 

5. ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ 
ส่งเสริมการ

6. ส่งเสริมการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

7. ป้องกัน 
ปราบปราม 
อาชญากรรม
และยาเสพติด 

8. พัฒนาระบบ
สวัสดิการ และ
ความมั่นคงทาง
สังคมเพ่ือ

9. ส่งเสริม
อาชีพแก่
ประชาชน 

10. ส่งเสริมและ
พัฒนากีฬา การ
ออกกำลังกาย 
กีฬา และ
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สร้างความเข้มแขง็
ให้กับชุมชน 

รวม ด้านสาธารณสุข เรียนรู้ของชุมชน ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

นันทนาการ 
สร้างกีฬาพ้ืนฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ก่อสร้างถนนและบำรุงรักษา

ถนนในความรับผิดชอบให้มี
มาตรฐานและความปลอดภัย 

2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนที่อยู่ในเส้นทาง
คมนาคม ติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะและตรวจสอบสภาพ 
ซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 

3. ส่งเสริมการก่อสร้างระบบประปา 
และการตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบ
ประปา 

4. ก่อสร้างระบบทางระบายน้ำ
และบำรุงรักษาให้มีมาตรฐาน
และปลอดภัย 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอก
แหล่งน้ำ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาองค์กร 

แนวทางการพัฒนา 

 1.  การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดระบบการป้องกันการทุจริต 

2. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างความรู้ 
สมรรถภาพและพัฒนาจิตใจบุคลากรขององค์กร 

3. การเพ่ิมศักยภาพของเครื่องมือ 
เครื่องใช้ จัดหาและซ่อมบำรุง
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ขององค์กร 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ในองค์กร ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงภารกิจและ
ระบบการให้บริการขององค์กร 

5. การเพ่ิมรายได้ สร้าง
แรงจูงใจ และพัฒนารายได้
แก่องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

                      แบบ ยท.03 

 
  

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นานวน เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ 
ผลผลิต/ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
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จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การส่งเสริม
และพัฒนาการ
เกษตร 
 

เพ่ือส่งเสริมและ
สร้างความเข้มแขง็
ให้กับเกษตรกร
และองค์กร
การเกษตร 
 
 

เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

2 4 6 8 พัฒนาองค์ความรูด้้าน
การทำเกษตร   

-จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การสนับสนุนการทำ
เกษตร 
-จำนวนประชาชนที่
เข้ารับการฝึกอบรม 

-จัดตั่งกลุ่มทำปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด 
-รณรงค์ให้ประชาชน
ไถกลบตอซัง 
 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำ
เกษตรแบบอินทรีย์ 
ได้แก่ 
- การทำปุ๋ยอินทรีย์  
- ไถกลบตอซัง 
-โครงการอบรม
เก่ียวกับการทำ
เกษตรอินทรีย์ 

สนง.เกษตร
อำเภอสนม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้ 
เข้าใจและปลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต
อย่างถูกต้อง 

จำนวนประชาชน
ที่ดำเนินชีวติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมขึ้น 

1 2 3 4 ส่งเสริมด้านการ
ดำรงชีวติตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนโครงการที่ได้
ดำเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานหมู่บ้าน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักงาน
พัฒนาชุมชน 
อำเภอสนม 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.นานวน เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 61 62 63 64 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1  

การส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
เกษตร  

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมอย่างยั่งยืน
และลดค่าใช้จ่าย 
 

กลุ่มอาชีพและ
กลุ่มสตรีแม่บ้านมี
อาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

2 4 6 8 ปีละ  2 โครงการ 
 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

โครงการอบรมการ
ฝึกอาชีพหลังฤดูเก็บ
เก่ียว 
 
 
 

สำนักปลัด - 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนทำ
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ประชาชน
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

1 2 3 4 ปีละ  1 ครั้ง ร้อยละของครัวเรือน
ที่ทำการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการทำ
เกษตรผสมผสานแก่
เกษตรกร 
 

สำนักปลัด - 

   เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนเล้ียง
สัตว์พ้ืนบ้านและ
ปลูกพืชผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ 

จำนวนสัตว์
พ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้น
และจำนวน
ครัวเรือนที่ปลูก
พืชผลผักสวนครัว 

100
% 

100 
% 

100
% 

100
% 

ร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมการ
เล้ียงสัตว์พ้ืนบ้าน
และปลูกผักสวน
ครัว 
 
 

ร้อยละของหมู่บ้านที่
เล้ียงสัตว์พ้ืนบ้านและ
ปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้ปลอดสารเคมี 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนเล้ียงสัตว์
พ้ืนบ้านและปลูก
พืชผักสวนครัว 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด - 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นานวน 

 
เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม
ด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
  

เพ่ือจัดกิจกรรมให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จำนวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

 4 6 12 เด็กและเยาวชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

จำนวนเด็กที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

-โครงแข่งขันกีฬา อบต. 
-โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

ส่วนการศึกษาฯ ทุกหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นทางระบาย
น้ำไม่ให้น้ำท่วมขังใน
ฤดูน้ำหลาก 

จำนวนราง
ระบายภายใน
หมู่บ้าน 

 10 15 20 ก่อสร้างรางระบาย
ในฤดูน้ำหลาก 
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

จำนวนโครงการที่
ก่อสร้าง 

-โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. พร้อมที่
เปิดปิด 
-โครงการวางท่อระบาย
น้ำ 

กองช่าง สำนักปลัด 

เพ่ือพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 10 15 20 ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอด 
ชีพโดยทั่วถงึ 

จำนวนสถานศึกษา
ที่ต้องดแูล 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 

ส่วนการศึกษา สำนักปลัด 

เพ่ือสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
อยู่สืบไป 
 

กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนา
และอนุรักษ์
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี 

 10 15 20 ส่งเสริม พัฒนา 
และอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี ภู
มิปัญาท้องถิ่น 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินงาน 

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมา
ประเพณีท้องถิ่นไทย 
เช่น วันเข้าพรรษา วัน
พ่อ วันแม่ วันผู้สูงอายุ 
วันท้องถิ่นไทย 

ส่วนการศึกษา สำนักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นานวน 

 
เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม
ด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
  

เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และปลอดภัย 

100
% 

100 
% 

100% 100
% 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เช่น ป้องกันน้ำท่วม 
ภัยแล้ง เป็นต้น 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่ได้รับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

โครงการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

สำนักปลัด กองช่าง 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

ร้อยละของ
หมู่บ้านเส่ียงภัย
มีการ
ดำเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสา
ธารณภัย 

100
% 

100 
% 

100% 100
% 

 ร้อยละของประชาชน
ได้รับความช่วยเหลือ
จากการประสบสา
ธารณภัย 

-โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
(ขณะเกิดภัย และ
หลังเกิดภัย) 
-โครงการฟ้ืนฟู
เกษตรกรหลังภัย
ธรรมชาต ิ

สำนักปลัด กองช่าง 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

2 4 6 8 สนับสนุนการ
ดำเนินงานดา้นความ
มั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

จำนวนครั้งทีท่ำ
กิจกรรม 

โครงการลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 
เช่น เทศกาลปีใหม่, 
เทศกาลสงกรานต ์

สำนักปลัด กองช่าง 

เพ่ือให้ อปพร.ได้ฝึก การปฏิบัติงาน 1 2 3 4 การป้องกันและ ร้อยละของ อปพร.ที่ -โครงการฝึก สำนักปลัด กองช่าง 
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การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

ของ อปพร. 
ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

บรรเทาสาธารณภัย 
เช่น ป้องกัน น้ำท่วม 
ภัยแล้ง ไฟไหม้ เป็น
ต้น 

ได้รับการฝึกทบทวน ทบทวน อปพร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นานวน 

 
เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม
ด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

เพ่ือบริหารจัดการ ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์ 

3 6 12 24 สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการสงเคราะห์ 

สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ป่วย
เอดส์ 
 

สำนักปลัด ส่วนการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นานวน 

 
เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 61 62 63 64 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่อย่างเหมาะสม
และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี
ให้กับชุมชน 

ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์
และรักษา
สภาพแวดล้อม
ในชุมชนให้ดีขึ้น 

3 6 12 24 สนับสนุนการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้
น่าอยู่ 

ร้อยละของประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-โครงการปรับภูมิ
ทัศน์และปลูกต้นไม้
ในที่สาธารณะ 
-โครงการท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
-โครงการปลูกหญ้า
แฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน 

เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่อย่างเหมาะสม
และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี
ให้กับชุมชน 

ประชาชน
สามารถกำจัด
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูก
สุขลักษณะ 

1 2 3 4  ครัวเรือนที่กำจัดขยะ
มูลฝอยที่ได้รับการ

กำจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ 

รณรงค์สร้างจิต
สำนักในการกำจัด
ขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นานวน 

 
เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่4
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 

เพ่ือสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้
อยู่สืบไป 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน สืบ
ทอด ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์
ชาวบ้านให้คง
อยู่สืบไป    

3 6 12 24 ส่งเสริม พัฒนาและ
อนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้าน 
 
 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินงาน 
 

โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ทางศาสนา 
เช่น โครงการถวาย
เพลช่วงเข้าพรรษา  
เป็นต้น 

ส่วนการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ประชาชนมี
โอกาสเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1 2 3 4 ส่งเสริมให้เด็กด้อย
โอกาสได้เข้าถึงการ
เรียนการศึกษา 
 
 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

ส่วนการศึกษา สำนักปลัด 

  ยุทธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ตำบลมีการพัฒนา
รูปแบบการทอผ้า
ไหมมัดหมี่เพ่ือ
จำหน่ายเป็นสินค้า 
OTOP เพ่ิมรายได้ขึ้น 

ประชาชน
สามารถจัดทำ
และผลิตสินค้า 
OTOP 
ออกจำหน่าย
สร้างรายได้
ให้กับครอบครัว 

1 2 3 4 จัดทำโครงการส่งเสริม
อาชีพ 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

โครงการฝึกอาชีพ
ทอผ้าไหม หมัดหมี่ 
สำหรับประชาชนที่
สนใจ 

สำนักงานปลัด  ทุกหน่วยงาน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อบต.นานวน 

 
เป้าประสงค์ 

 

ตัวชี้วัดระดับ
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

 
กลยุทธ์ 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยสนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน  
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน  
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 
 

เพ่ือพัฒนา
บำรุงรักษาเส้นทาง
คมนาคม และงาน
ก่อสร้างต่างๆ ให้ได้
มาตรฐาน 
 

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
และมีมาตรฐาน 
 
 

20 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ให้มีความ
สะดวกปลอดภัย 
 
 

จำนวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง 
และซ่อมแซมเพ่ิมขึ้น
ปีละ 20 เส้น 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง ถนน
ลูกรัง ถนนหินคลุก 
ถนนดินฯ 
 

กองช่าง  
 
 
 
 
 

สำนักปลัด 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
 การพัฒนา 
องค์กร 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนาองค์กร 
ให้มีการบริหารจัด 
การที่ดีและโปร่งใส 

จัดฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
นอกสถานที่ 

2 4 
 

6 
 

8 จัดอบรมให้ความรู้แก่ 
ผู้บริหาร พนักงาน 
ลูกจ้าง 

เจ้าหน้าที่มีความรู ้
เพ่ิมขึ้นและมี
วิสัยทัศน ์

จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
ศึกษาดูงานนอก 
สถานที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3 
 

  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร 

บริหารทั่วไปเก่ียวกับ
การเกษตร 

การเกษตร สำนักปลัด เกษตรอำเภอสนม 

2 การส่งเสริมด้านการค้า การ
ท่องเที่ยว และอนุรักษ์
ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ - 

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด - 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

-สังคมสงเคราะห์ 
-สาธารณสุข 

-เคหะและชุมชน 

-สำนักปลัด 

-กองช่าง 

-กองการศึกษาฯ 

- 

5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -บริการชุมชนและสังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-การดำเนินงานอ่ืน 

-เคหะและชุมชน 

-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-การพาณิชย์ 
-งบกลาง 

สำนักปลัด 

กองช่าง 

- 

6 การพัฒนาองค์กร บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด - 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 8 ด้าน 10 แผนงาน 4 กอง - 

 

 

การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 4 
 

  
การติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผล ดำเนินการศึกษาแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน การศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามแนวทาง คือ  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 
ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย  
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน  
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
   (8) แผนงาน 5 คะแนน  
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 

การติดตามและประเมินผล 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  แผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
   3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
   3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
   3.5 กลยุทธ์ (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้(1) ข้อมลูเกี่ยวกับด้าน
กายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ ของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมอืง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

  

(2) ข้อมลูเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมลู
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 
(3) ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(4) ข้อมลูเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

  

(5) ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุม่อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(6) ข้อมลูเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมอืง และของทีร่ะลกึ ฯลฯ 
และอื่นๆ 

(7) ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(8) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(9 ) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ 
การดำเนินการประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน โดยใช้
กระบวนการ ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแกป้ัญหาสำหรบัการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 


