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คํานํา 

 
 แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา เปนการ
แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งเปนการกําหนดทิศทาง และเปาหมายในการพัฒนาตําบล
เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในทุกๆดาน  ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยอาศัยหลักแนวคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมี
ทางเลือกและแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงโครงการ ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการ  อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนเพื่อความกินดี อยูดีของประชาชน 
 คณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน
ตลอดจนขาราชการ  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล  ไดนําปญหาและ
ความตองการของประชาชนท่ีไดจากการประชาคมหมูบาน/ ตําบล  มาจัดลําดับความสําคัญและบูรณาการ
วางแผนรวมกันเพ่ือจัดทําโครงการ / กิจกรรม อันเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด และนําไปสูการ
ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง 
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สารบัญ 
 
                 หนา 
 

  บทนํา       ๑ 
บทที่   ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ๔ 
บทที่  ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ๔๐ 

บทที่  ๓ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๕๒ 
บทที่  ๔ การนําแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ปไปสูการปฏิบัต ิ    ๑๑๘ 

- บัญชีบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ    ๑๒๒ 
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ      ๑๙๙ 

บทที่  ๕ การติดตามและประเมินผล       ๒๑๘ 

ภาคผนวก            ๒๒๐ 
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สวนที่ สวนที่ ๑๑  
 

 
 

สภาพท่ัวไป 
 

 ๑. ท่ีตั้ง 
  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอดานขุนทด  ไปตาม
ทางหลวงแผนดินเสนอําเภอสค้ิีว – ชัยภูมิ     เชื่อมถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๓๐๐๓  สายบานโคกนอย – บาน
เจริญผล   ระยะทางประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร  และตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง
ประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร  จุดก่ึงกลางของตําบลอยูบริเวณพิกัด  UB ๑๑๐๙๒๐ 
 

 ๒. อาณาเขต 

ทิศเหนือ 

 จากหลักเขตท่ี  ๑    เปนเสนเลียบก่ึงกลางลําหวยโกรกน้ําขาว   ซ่ึงเปนเสนแบงเขตระหวางตําบลมาบกราด  
อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใตตามลําหวยโกรกน้ําขาว ผานถนนสายเจริญผล – โคกนอย บริเวณพิกัด RS ๑๔๓๙๘๒ ถึงหลักเขตท่ี  ๒   
ตั้งอยูริมถนนลาดยาง สายโคกนอย – เจริญผล บริเวณพิกัด RS ๑๔๔๙๗๓    
 จากหลักเขตท่ี  ๒  เปนเสนเลียบตามแนวถนนลาดยางสายเจริญผล – โคกนอย   ไปทางทิศตะวันตก  ซ่ึงเปน
เสนแบงเขตระหวางตําบลมาบกราด  อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุน
ทด  จังหวัดนครราชสีมา สิ้นสุดท่ีถนนสายบุงหวาย - โนนเต็ง  เปนหลักเขตท่ี  ๓   ตั้งอยูท่ีสามแยกถนนสายบุงหวาย – 
โนนเต็ง บริเวณพิกัด   RS ๑๕๑๙๖๘    รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ   ๖  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก 

   จากหลักเขตท่ี  ๓     เปนเสนเลียบตามถนนสายบุงหวาย – โนนเต็ง    ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลสระพระ   
อําเภอพระทองคํา  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา     ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตผานไรนาของราษฎร  ถึงหลักเขตท่ี  ๔    ตั้งอยูในทุงนา บริเวณพิกัด  RS  ๑๓๖๙๕๔  ระยะทาง
ประมาณ  ๒  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี  ๔    เปนเสนเลียบตามทุงนา   ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลสระพระ   อําเภอพระทองคํา  จังหวัด
นครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา     ไปทางทิศใต    ถึงหลักเขตท่ี  ๕  
ตั้งอยูขอบถนนสายดอนมุกมัน-ปะคํา    บริเวณพิกัด   RS  ๑๓๗๙๑๕  ระยะทางประมาณ  ๔.๑  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี  ๕   เปนเสนเลียบถนนสายดอนมุกมัน-ปะคํา  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลบัลลังก   อําเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา     ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  
ถึงหลักเขตท่ี  ๖  ตั้งอยูริมอางเก็บน้ําลําเชียงไกร  บริเวณพิกัด   SB  ๑๑๙๘๖๓  ระยะทางประมาณ   ๕.๕  กิโลเมตร  
รวมระยะทางดานทิศตะวันออกประมาณ  ๑๑.๖  กิโลเมตร 
 ทิศใต 
 จากหลักเขตท่ี  ๖     เปนเสนเลียบตามแนวริมอางเก็บน้ําลําเชียงไกร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร   
อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา     ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี  ๗  ตั้งอยูก่ึงกลางลําหวยคลองแค  บริเวณพิกัด  RS  ๑๑๘๘๘๙  ระยะทางประมาณ  
๒.๕  กิโลเมตร 
                                                                                                           

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
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 จากหลักเขตท่ี  ๗   เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร   อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันตก  
ตัดผานถนนสายกุดพุดซา – สระสี่เหลี่ยม บริเวณพิกัด RS ๑๗๒๕๕๖ ถึงหลักเขตท่ี  ๘   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณ
พิกัด   RS   ๐๙๗๘๘๕   ระยะทางประมาณ   ๒.๑ กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี  ๘    เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎรริมถนนสายหนองบัวละคร – หวยดินดํา  ซ่ึงแบง
เขตระหวางตําบลหนองบัวละคร   อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศเหนอื ผานถนนลาดยางสายดอนมุกมัน – ปะคํา บริเวณพิกัด RS ๐๙๘๘๙๒  ถึงหลักเขต
ท่ี   ๙   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัด   RS  ๐๙๘๙๐๑   รวมระยะทางประมาณ  ๑.๕  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี    ๙   เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีราษฎร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร   อําเภอดานขุน
ทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันตก ตัดผาน
ถนนสายหนองบัวละคร – โนนสายทอง บริเวณพิกัด RS ๐๘๙๙๐๑     ถึงหลักเขตท่ี  ๑๐   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร   
บริเวณพิกัด   RS  ๐๘๕๙๐๐    ระยะทางประมาณ   ๑.๓  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี   ๑๐    เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร   อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศเหนือ  ถึง
หลักเขตท่ี  ๑๑  ตั้งอยูสามแยกถนนสายโนนสงา- หวยดินดํา  บริเวณพิกัด   RS  ๐๘๕๙๑๑   ระยะทางประมาณ    ๑  
กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี     ๑๑    เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีการเกษตร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวละคร   อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี   ๑๒   ตั้งอยูกลางถนนสายบานสระข้ีตุน –   สระสี่เหลี่ยม    บริเวณพิกัด  RS    ๐๗๐๙๒๔   
ระยะทางประมาณ  ๒  กิโลเมตร  รวมระยะทางดานทิศใตประมาณ  ๑๐.๔  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก 

 จากหลักเขตท่ี   ๑๒  เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎรซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด   อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี   ๑๓   ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัด  RS  ๐๗๕๙๒๕  ระยะทางประมาณ  
๐.๕  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี   ๑๓   เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎร ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด   อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศเหนือ  ถึง
หลักเขตท่ี    ๑๔   ตั้งอยูกลางถนนทางเขาบานดงมะเกลือ   บริเวณพิกัด   RS   ๐๗๖๙๓๘    ระยะทางประมาณ   ๑.๒  
กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี  ๑๔ เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีของราษฎร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด   อําเภอดาน
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี   ๑๕  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีการเกษตร บริเวณพิกัดท่ี  RS ๐๙๗๙๕๓      ระยะทาง
ประมาณ    ๒.๙  กิโลเมตร 
 จากหลักเขตท่ี   ๑๕  เปนเสนเลียบตามไรนาของราษฎร  ซ่ึงแบงเขตระหวางตําบลหนองบัวตะเกียด   อําเภอ
ดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  กับตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ไปทางทิศเหนือ  ถึง
หลักเขตท่ี  ๑๖  ตั้งอยูกลางถนนสายบานหนองแดง – บานโนนเต็ง  บริเวณพิกัด  RS  ๑๐๖๙๘๓  ระยะทางประมาณ  
๓  กิโลเมตร   

จากหลักเขตท่ี  ๑๖  เปนเสนเลียบตามพ้ืนท่ีเกษตรของราษฎรไปทางทิศเหนือ  ซ่ึงเปนเสนแบงเขตตําบลหนอง
ไทร  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา กับ ตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา  สิ้นสุด
ท่ีก่ึงกลางลําหวยโกรกน้ําขาว  บริเวณพิกัด  RT   ๑๑๐๐๐๕  ระยะทางประมาณ  ๒.๕  กิโลเมตร  รวมระยะทางดานทิศ
ตะวันตกประมาณ  ๙.๙  กิโลเมตร 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 ๓. เนื้อท่ี 

ตําบลโนนเมืองพัฒนา  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  ๔๗.๗๔  ตารางกิโลเมตร (๒๙,๘๓๘ ไร) แบงพ้ืนท่ีตาม 
การใชประโยชน  ดังนี้ 

พ้ืนท่ีชุมชนและท่ีอยูอาศัย    ๑๔๒   ไร    หรือรอยละ    ๐.๘๔ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  ๒๐,๖๔๑  ไร    หรือรอยละ  ๖๙.๑๘ 
พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน   ๘,๔๘๑  ไร    หรือรอยละ  ๒๘.๔๒ 
พ้ืนท่ีปศุสัตว             ๔๗๔  ไร    หรือรอยละ    ๑.๙๒ 

ขอมูลพ้ืนท่ีของหมูบานในตําบลโนนเมืองพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หมูท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ รวม 
พ้ืนท่ี/ไร ๒,๑๙๐ ๓,๐๐๙ ๕,๓๕๒ ๓,๔๖๖ ๑,๖๙๕ ๔,๕๙๐ ๑,๓๒๒ ๒,๘๗๕ ๑,๗๑๐ ๒,๐๙๙ ๑,๕๓๐ ๒๙,๘๓๘ 

 

 ๔. ภูมิประเทศ 

  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาตั้งอยูบนท่ีราบสูงโคราช  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด
นครราชสีมา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบสูง  และท่ีราบลุมแมน้ําสาขาลุมน้ํามูลตอนบน  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนดินรวนปนเหนียว
เหมาะแกการทําการเกษตร ประเภทพืชไร  พืชสวน และเลี้ยงสัตว ในปจจุบันมีพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  ดินเปรี้ยว ไม
สามารถทําการเพาะปลูกได 
 

 ๕. สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตําบลโนนเมืองพัฒนา  มีสภาพอากาศทีร่อน แหงแลงและมีสภาวะฝนทิ้งชวงเปน
เวลานาน  โดยสามารถแบงชวงฤดูกาลของแตละป ไดดังน้ี 

   ฤดูรอน    เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน  – ตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
 

 ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ตําบลโนนเมืองพัฒนามีทรัพยากรท่ีสําคัญและเปนเสนเลือดใหญของตําบล ไดแกหวยคลองแค ซ่ึงไหลมา
จากบานโนนเต็ง  ผาน  ๘  หมูบาน  คือ  บานโนนเต็ง  บานใหมทรายทอง  บานหวยดินดํา บานสระสี่เหลี่ยม บานหัว
ทํานบ  บานคลองแคเหนือ  บานคลองแคกลาง  และบานคลองแคใต  และไหลลงอางเก็บน้ําลําเชียงไกร 

 ๗. เขตการปกครอง 
  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนามีหมูบานอยูในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  จํานวน  ๑๑  หมูบาน  
ไดแก 
 หมูท่ี  ๑ บานโนนเมือง  หมูท่ี  ๒       บานโนนเต็ง 
 หมูท่ี  ๓   บานคลองแคใต  หมูท่ี  ๔       บานคลองแคเหนือ 
 หมูท่ี  ๕ บานหวยดินดํา  หมูท่ี  ๖       บานดงมะเกลือ 
 หมูท่ี  ๗ บานโนนสายทอง  หมูท่ี  ๘       บานหัวทํานบ 
 หมูท่ี  ๙ บานสระสี่เหลี่ยม  หมูท่ี  ๑๐     บานใหมทรายทอง 
  หมูท่ี  ๑๑  บานคลองแคกลาง 
 
 
 
 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๘. ประชากร 
  ๘.๑ ครัวเรือนจํานวนท้ังสิ้น ๑,๒๗๗   ครัวเรือน แยกเปน 
 

หมูท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ รวม 
จํานวนครัวเรือน ๑๔๑ ๑๖๔ ๑๒๒ ๑๖๘ ๖๔ ๙๘ ๔๖ ๑๐๖ ๗๑ ๑๗๑ ๑๑๖ ๑,๒๗๗ 

 

  ๘.๒ ประชากรท้ังสิ้น  ๔,๔๖๘   คน   แยกเปน ชาย  ๒,๒๐๙  คน หญิง  ๒,๒๕๙  คน  มีความหนาแนน
ของประชากรโดยประมาณ ๙๑.๙๔ คน/ตารางกิโลเมตร  แยกเปน 
 

หมูท่ี ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ รวม 
ชาย ๒๕๘ ๒๗๙ ๒๐๓ ๓๔๐ ๘๔ ๑๖๖ ๗๒ ๑๕๓ ๑๑๗ ๓๒๒ ๒๑๕ ๒,๒๐๙ 
หญิง ๒๔๔ ๒๘๘ ๒๑๑ ๓๒๙ ๗๙ ๑๗๔ ๗๑ ๑๘๔ ๑๒๗ ๓๔๒ ๒๑๐ ๒,๒๕๙ 
รวม ๕๐๒ ๕๖๗ ๔๑๔ ๖๖๙ ๑๖๓ ๓๔๐ ๑๔๓ ๓๓๗ ๒๔๔ ๖๖๔ ๔๒๕ ๔,๔๖๘ 

         ๙. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 ๑. อาชีพและรายได 
  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว เชน ทํานา ทําสวน ทําไร และปลูกพืชผัก
สวนครัว โดยพืชท่ีปลูกมากท่ีสุดไดแก ขาว ขาวโพด พริก ออย และมันสําปะหลัง และประกอบอาชีพรับจางท่ัวไปในชวง
ฤดูท่ีวางเวนจากการเกษตร  สวนสัตวท่ีเลี้ยงกันมากท่ีสุดไดแก  โค 
 

 ๒. หนวยธุรกิจในตําบล 
  ๒.๑ ปมน้ํามัน   จํานวน  ๗   แหง 
  ๒.๒ โรงสี   จํานวน ๔   แหง 
  ๒.๓ รานคาปลีก   จํานวน ๓๑ แหง 
  ๒.๔ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานสารสม) จํานวน ๑   แหง   
  ๒.๕ หองเชา   จํานวน  -   แหง 
  ๒.๖ อูซอมรถ   จํานวน ๕   แหง 
  ๒.๗ รานอาหาร   จํานวน ๕   แหง 
  ๒.๘ โรงเย็บผา   จํานวน ๓   แหง 
  ๒.๙ โรงงานแปรรูปพริก   จํานวน ๒   แหง 
  ๒.๑๐ รานเสริมสวย   จํานวน ๒   แหง 
  ๒.๑๑ ลานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร   จํานวน ๒   แหง 
 
 ๓. สภาพทางสังคม 
  ๓.๑ โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๑ แหง 
  ๓.๒ โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน ๒ แหง 
  ๓.๓ ศูนยการเรียนชุมชน จํานวน - แหง 
  ๓.๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ ศูนย 
  ๓.๕ ท่ีทําการไปรษณียตําบล จํานวน - แหง 
 ๔. สถาบนัและองคกรศาสนา 
  ๔.๑ วัด  จํานวน ๗ แหง 
  ๔.๒ สํานักสงฆ จํานวน - แหง 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๕. การสาธารณสุข 
  ๕.๑ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน    ๑ แหง 
  ๕.๒ เจาหนาท่ีสาธารณสุข     จํานวน    ๒ คน  
  ๕.๓ ลูกจางในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน    ๓ คน 
  ๕.๔ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน     จํานวน  ๑๐๙ คน 
 

       ๑๐. การบริการพ้ืนฐาน 
 

 ๑. การคมนาคม 
  ๑.๑ เสนทางคมนาคมสายหลักมีจํานวน  ๒  เสนทาง  ไดแก 
   ๑) ถนนทางหลวงชนบท  สาย นม.๓๐๐๓  บานโคกนอย–เจริญผล  ระยะทาง  ๑๙.๕๓๗  กิโลเมตร 
เปนถนนลาดยางตลอดสายเชื่อมระหวางทางหลวงชนบทสาย ๒๐๑ และสาย ๒๐๕ โดยดําเนินการแลวเสร็จเม่ือ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สามารถใชเปนเสนทางเลี่ยงไปจังหวัดขอนแกนได 
   ๒) ถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๔๐๐๘  ถนนหักนอย–อําเภอพระทองคํา  ระยะทาง  ๒๓.๑๐  
กิโลเมตร  เปนถนนลาดยางตลอดสาย  เริ่มจากแยกถนนทางหลวงชนบทสาย ๒๑๔๘ ดานขุนทด-นครราชสีมา บริเวณ
บานหักนอย เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย ๒๐๕  บริเวณสี่แยกไฟแดง  อําเภอพระทองคํา  ตัดผานบานคลองแคเหนือ
และคลองแคกลาง ตําบลโนนเมืองพัฒนา  สภาพชํารุด เปนหลุมเปนบอโดยเฉพาะชวงตําบลหนองบัวละครและตําบลโนน
เมืองพัฒนาท่ีไดรับความเสียหายเปนอยางมาก  
  ๑.๒ เสนทางคมนาคมสายเชื่อมระหวางหมูบานมีจํานวนท้ังสิ้น  ๗  เสนทาง   ไดแก 
   ๑) ถนนลูกรัง สายคลองแคกลาง – สระสี่ เหลี่ยม  ระยะทาง  ๒  กิโลเมตร  เริ่มจากทางแยก
ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย นม.๔๐๐๘  สายพระทองคํา–ถนนหักนอย ถึงโรงเรียนสระสี่เหลี่ยม  ติดทางหลวง
ชนบทสาย นม.๓๐๐๓  บานโคกนอย-เจริญผล 
   ๒) ถนนหินคลุก สายโนนเมือง – โนนสายทอง  ระยะทาง  ๓.๕  กิโลเมตร  เริ่มจาก  แยกถนนทาง
หลวงชนบท สาย นม.๓๐๐๓ บริเวณหนาโรงเรียนโนนเมืองถึงบานโนนสายทอง  หมูท่ี  ๗ 
   ๓) ถนนลูกรัง  สายดงมะเกลือ – หัวทํานบ  ระยะทาง  ๒.๕  กิโลเมตร  เริ่มจากศาลาประชาคมบาน
ดงมะเกลือ  หมูท่ี ๖  ถึง แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม.๓๐๐๓ บริเวณบานหัวทํานบ 
   ๔) ถนนลูกรัง สายโนนเมือง  เชื่อมถนนลูกรัง สายโนนเต็ง – คลองแคเหนือ  ระยะทาง  ๒.๓  
กิโลเมตร  และจากบานโนนเมือง ถึงแยกถนนเสนเชื่อมระหวางบานโนนเต็ง หมูท่ี ๒ ถึงบานคลองแคเหนือ หมูท่ี ๔  
ระยะทาง  ๗๑๘  เมตร 
   ๕) ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – โนนเต็ง  เชื่อมระหวางทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๓๐๐๓  
และถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  นม.๔๐๐๘  ระยะทาง  ๗.๕  กิโลเมตร 
   ๖) ถนนลูกรัง  สายคลองแคเหนือ – คลองแคใต  เขตบานคลองแคเหนือ ติดถนนทางหลวงชนบท 
สายปะคํา – ถนนหักนอย  ระยะทาง  ๒.๒  ผานบานคลองแคใต หมูท่ี  ๓  เชื่อมกับตําบลบัลลังก  อําเภอโนนไทย 
   ๗) ถนนลูกรัง  เชื่อมทางหลวงชนบทสาย นม ๓๐๐๓ – โนนสายทอง  ระยะทาง  ๓.๕  กิโลเมตร  
เริ่มจาก  แยกถนนทางหลวงชนบท สาย นม ๓๐๐๓ บริเวณหนาลานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรถึงบานโนนสายทอง  
หมูท่ี  ๗ 
  ๑.๓ สิ่งกอสรางอ่ืน ๆ 
   -   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน ๒ แหง 
 

 ๒. การโทรคมนาคม 
   -   โทรศัพทเคลื่อนท่ี (ทุกหลังคาเรือนในตําบล) 
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 ๓. การใชไฟฟา 
  ประชาชนในตําบลยังไมมีไฟฟาใชจํานวน ๑๗ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ ๑.๔๒ ของครัวเรือนท้ังหมดในตําบล 

 ๔. แหลงน้ําธรรมชาต ิ
  ๔.๑  ลําน้ํา/ลําหวย จํานวน ๑ แหง 
  ๔.๒  คลอง จํานวน ๑ แหง 

 ๕. แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  ๕.๑ ฝาย  จํานวน     ๔ แหง 
  ๕.๒ บอน้ําตื้น จํานวน   ๔ แหง 
  ๕.๓ สระน้ํา จํานวน ๓๕ แหง 
  ๕.๔ บอน้ําบาดาล จํานวน ๑๒ แหง 

        ๑๑. ขอมูลอ่ืน ๆ 
 

 ๑. ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑.๑ ทรัพยากรดิน      สภาพโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนเหนียวเหมาะแกการเพาะปลูก 
  ๑.๒ ทรัพยากรปาไม   มีไมสะแกเปนจํานวนมากเหมาะท่ีจะใชทําฟนและเผาถาน 
   ๑.๓ ทรัพยากรน้ํา      มีลําหวยท่ีไหลผานจํานวนหลายหมูบาน  ไดแก  ลําหวยคลองแค 
                   ลําหวยบานโนนเต็ง  ลําหวยบานสระสี่เหลี่ยม  
 ๒. มวลชนจัดตั้ง 
  ๒.๑ ลูกเสือชาวบาน   จํานวน   ๓   รุน   ๔๐๑ คน 
  ๒.๒ สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน   ๑   รุน     ๕๑ คน 
  ๒.๓ สมาชิกอาสาสมัครตํารวจบาน   จํานวน  ๑   รุน     ๑๗ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                     /๑๒. เศรษฐกจิ
พอเพียงทองถิ่น......... 
 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๒. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร 
 (๑)  บานโนนเมือง  หมูท่ี ๑   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๔๑  ครวัเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน   ๑๗   

ครัวเรือน 
  ๘๗         

ไร 
   ๓๐๐    กก./

ไร     ๓๕๐     บาท/ไร    ๓๕๐     บาท/ไร 
๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 
             บาท/

ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๘๖   

ครัวเรือน 
   ๔๒๐        
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๔๐   
ครัวเรือน 
   ๗๐๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

  ไรมันสําปะหลัง    ๙๓   

ครัวเรือน 
   ๒๔๐       
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๒)  บานโนนเต็ง  หมูท่ี ๒   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๖๔ ครวัเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๙๔  

ครัวเรือน 
   ๒๔๒       

ไร 
   ๓๐๐    กก./

ไร     ๓๕๐     บาท/ไร    ๓๕๐     บาท/ไร 
๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 
             บาท/

ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๓๐   

ครัวเรือน 
   ๘๕        

ไร 
   ๑,๐๐๐   กก./

ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด    ๓๐   

ครัวเรือน 
   ๕๐๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๘   ครัวเรือน 
   ๑๐๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

  

 (๓)  บานคลองแคใต  หมูท่ี ๓   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๒๒ ครัวเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน    ๒๐  

ครัวเรือน 
    ๑๕๐     ไร 

   ๓๐๐    กก./
ไร     ๓๕๐     บาท/ไร    ๓๕๐     บาท/ไร 

 นอกเขตชลประทาน    ๘   ครัวเรือน 
   ๖๓        ไร 

   ๓๐๐    กก./
ไร     ๓๕๐     บาท/ไร    ๓๕๐     บาท/ไร 

๒.๒) ทําสวน   สวนผัก   .    ๑๐    
ครัวเรือน 
     ๖๐        
ไร 

   ๔๐๐      
กก./ไร 

     ๑,๕๐๐    บาท/
ไร 

      ๑,๕๐๐   
บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 

             บาท/
ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๕   ครัวเรือน 
   ๕         ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๒๑   
ครัวเรือน 
   ๓๐๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๘   ครัวเรือน 
   ๘๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
 พริก    . 

   ๕   ครัวเรือน 
   ๑๕        ไร 

   ๒๐๐    กก./
ไร 

   ๕,๐๐๐      บาท/
ไร 

   ๒๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๔)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 (๔)  บานคลองแคเหนือ  หมูท่ี ๔   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๖๘ ครวัเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน   ๓๐  ครัวเรือน 

     ๗๕     ไร 
   ๓๐๐    กก./

ไร     ๓๕๐     บาท/ไร    ๓๕๐     บาท/ไร 
๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 
             บาท/

ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๑๐   

ครัวเรือน 
   ๕๗         
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๒๗   

ครัวเรือน 
   ๓๕๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๒๐   
ครัวเรือน 
   ๘๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๕)  บาน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 (๕)  บานหวยดินดํา  หมูท่ี ๕   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๖๔ ครัวเรอืน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๒๐   

ครัวเรือน 
   ๕๐        ไร 

   ๓๐๐    กก./
ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 

๒.๒) ทําสวน   สวนกลวย    ๑   ครัวเรอืน 
   ๒         ไร    ๕๐   กก./ไร    ๒,๐๐๐    บาท/ไร    ๓,๐๐๐   บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 

             บาท/
ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๗   

ครัวเรือน 
   ๕๗         
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๒๗   

ครัวเรือน 
   ๓๕๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๒๔   

ครัวเรือน 
   ๘๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๖)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 (๖)  บานดงมะเกลือ  หมูท่ี ๖   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๙๘ ครวัเรอืน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๒๓   

ครัวเรือน 
   ๗๒        

ไร 
   ๓๐๐    กก./

ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 
๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 
             บาท/

ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๑๗   

ครัวเรือน 
   ๑๕๗         
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๒๒   

ครัวเรือน 
   ๕๕๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๑๔   

ครัวเรือน 
   ๒๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๗)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 (๗)  บานโนนสายทอง  หมูท่ี ๗   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๔๖ ครัวเรอืน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๑๗   

ครัวเรือน 
   ๒๕๙        

ไร 
   ๓๐๐    กก./

ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 
๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 
             บาท/

ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๑๒  

ครัวเรือน 
   ๑๐๒         

ไร 
   ๑,๐๐๐   กก./

ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 
  ไรขาวโพด    ๒๔   

ครัวเรือน 
   ๔๔๖         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๑๑   
ครัวเรือน 
   ๑๐๖         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๘)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 (๘)  บานหัวทํานบ  หมูท่ี ๘   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๐๖ ครัวเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๑๗   

ครัวเรือน 
   ๑๘๐        
ไร 

   ๓๐๐    กก./
ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 

๒.๒) ทําสวน   สวนผัก    ๔   ครัวเรือน 
   ๑๐         
ไร    ๔๐   กก./ไร    ๒,๐๐๐    บาท/ไร    ๓,๐๐๐   บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร 

             บาท/
ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๑๗   

ครัวเรือน 
   ๑๕๗         
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๑๙   

ครัวเรือน 
   ๗๕๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๘   ครัวเรือน 
   ๒๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๙)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 (๙)  บานสระสี่เหลี่ยม  หมูท่ี ๙   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๗๑ ครัวเรอืน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๕   ครัวเรือน 

   ๘๐        ไร 
   ๓๐๐    กก./

ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 
๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
  สวนผัก    ๑   ครัวเรอืน 

   ๑๐         
ไร    ๗๐   กก./ไร    ๒,๕๐๐    บาท/ไร    ๓,๕๐๐   บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๗   

ครัวเรือน 
   ๕๗         
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๙   ครัวเรือน 
   ๒๕๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๙   ครัวเรือน 
   ๑๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๐)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 (๑๐)  บานใหมทรายทอง  หมูท่ี ๑๐   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๗๑ ครัวเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดังนี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๑๕   

ครัวเรือน 
   ๙๐        ไร 

   ๓๐๐    กก./
ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 

๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  สวนผัก    ๑๑   
ครัวเรือน 
   ๑๐         
ไร    ๗๐   กก./ไร    ๒,๕๐๐    บาท/ไร    ๓,๕๐๐   บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๓) ทําไร   ไรออย    ๑๗   

ครัวเรือน 
   ๕๐๗         
ไร 

   ๑,๐๐๐   กก./
ไร    ๕,๐๐๐    บาท/ไร    ๘,๐๐๐   บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๒๙   

ครัวเรือน 
   ๔๕๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๑๙   

ครัวเรือน 
   ๓๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๑)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 (๑๑)  บานคลองแคกลาง  หมูท่ี ๑๑   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๑๖ ครัวเรือน  ครวัเรือนท่ีทําการเกษตร  ดงันี ้
 

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร) 

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
 นอกเขตชลประทาน    ๑๘   

ครัวเรือน 
   ๑๙๐        
ไร 

   ๓๐๐    กก./
ไร     ๓๕๐     บาท/ไร     ๓๕๐    บาท/ไร 

๒.๒) ทําสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๓) ทําไร   ไรออย        ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

  ไรขาวโพด    ๘   ครัวเรือน 
   ๑๒๐         
ไร    ๑,๐๐๐  กก./ไร    ๔,๘๐๐    บาท/ไร 

    ๑๐,๐๐๐   บาท/
ไร 

 ไรมันสําปะหลัง    ๔   ครัวเรือน 
   ๒๕๐         
ไร    ๓,๐๐๐  กก./ไร    ๓,๕๐๐    บาท/ไร 

    ๖,๐๐๐   บาท/
ไร 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

๒.๔) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗.๓ ขอมูลดาน... 
 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
(๑)  บานโนนเมือง  หมูท่ี ๑   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๔๑  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๒         ๙๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระวัดบานโนนเมือง  กวาง 100x300 เมตร ลกึ 5.5 เมตร  จุน้ําได  165,000 คิว 
              2. สระศาลาประชาคม   กวาง 40x60 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  9,600 คิว 
 

 

 

(๒)  บาน... 
 

 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๒)  บานโนนเต็ง  หมูท่ี ๒   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๖๔  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๑         ๖๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****   1. สระบานโนนเต็ง  กวาง 80x180 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  จุน้ําได  72,000 คิว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๓)  บานคลองแคใต  หมูท่ี ๓   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๒๒  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๒         ๘๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระเด่ินยาว  กวาง 100x180 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  72,000 คิว 
              2. สระหนองกระทุม   กวาง 30x40 เมตร ลกึ 3.00 เมตร  จุน้ําได  3,600 คิว 
 

 

 

 

(๔)  บาน... 
 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

(๔)  บานคลองแคเหนือ  หมูท่ี ๔   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๖๘  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๕         ๘๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระศาลตะปู  กวาง 100x140 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  56,000 คิว 
              2. สระประปาเด่ินวัว 1    กวาง 80x120 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  38,000 

คิว 
     3. สระประปาเด่ินวัว 2    กวาง 120x200 เมตร ลึก 4.00 เมตร  จุน้ําได  96,000 

คิว 
     4. สระประปาเด่ินวัว 3    กวาง 150x200 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  จุน้ําได  150,000 

คิว 
              5. สระประปาเด่ินวัว 4    กวาง 150x250 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  

150,000 คิว 
 

 

 

(๕)  บาน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๔)  บานหวยดินดํา  หมูท่ี ๕   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๖๔    ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๑         ๙๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระวัดบานหวยดินดํา  กวาง 80x150 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  จุน้ําได  60,000 
คิว 

 

 

 

 

(๖)  บาน... 
 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๖)  บานดงมะเกลือ  หมูท่ี ๖   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๙๘  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๒         ๔๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระหมูบาน 1  กวาง 60x100 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  จุน้ําได  30,000 คิว 
              2. สระหมูบาน 2   กวาง 80x150 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  48,000 คิว 
 

 

 

 

 

 

(๗)  บาน... 
 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๗)  บานโนนสายทอง  หมูท่ี ๗   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๔๖  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๒         ๘๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระหนาวัดโนนสายทอง   กวาง 100x140 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  
56,000 คิว 

              2. สระตาพึง     กวาง 100x80 เมตร ลึก 4.00 เมตร  จุน้ําได  32,000 คิว 
 

 

 

 

 

 

(๘)  บาน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

(๘)  บานหัวทํานบ  หมูท่ี ๘   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๐๖  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๑         ๗๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระศาลตะปูหัวทํานบ   กวาง 80x110 เมตร ลกึ 9.00 เมตร  จุน้ําได  79,000 
คิว 

 

 

 

 

 

(๙)  บาน... 
 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๙)  บานสระสี่เหลี่ยม  หมูท่ี ๙   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๗๑  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๓         ๖๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระศาลตะปูสระสี่เหลี่ยม   กวาง 50x70 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  14,000 
คิว 

              2. สระปาชาสระสีเ่หลี่ยม  กวาง 80x120 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  จุน้ําได  48,000 
คิว 

     3. สระสระหนองผักแวน  กวาง 70x90 เมตร ลกึ 3.00 เมตร  จุน้ําได  18,000 คิว 
 

 

 

 

(๑๐)  บาน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

(๑๐)  บานใหมทรายทอง  หมูท่ี ๑๐   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๗๑  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๑         ๔๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระวัดโนนเต็ง    กวาง 70x75 เมตร ลกึ 5.00 เมตร  จุน้ําได  28,000 คิว 
 

 

 

 

 

 

(๑๑)  บาน... 
 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

(๔)  บานคลองแคกลาง  หมูท่ี ๑๑   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๑๖  ครัวเรือน  มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร ปริมาณนํ้าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
๓.๑) ปริมาณนํ้าฝน   ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร 

แหลงนํ้า 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป การเขาถึงแหลงนํ้าการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึงฯ 

3.2) แหลงนํ้าธรรมชาติ 
 1. แมน้ํา       

2. หวยคลองแค ๑        ๒๐ % 

 3. คลอง       

 4. หนองน้ํา/บึง       

 5. น้ําตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงนํ้าทีม่นุษยสรางข้ึน 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บน้ํา       

 3. ฝาย       

 4. สระ ๒         ๔๐ % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 

***หมายเหตุ****  1. สระวัดคลองแค 1   กวาง 30x50 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  6,000 คิว 
              2. สระวัดคลองแค 2  กวาง 30x120 เมตร ลกึ 4.00 เมตร  จุน้ําได  14,000 คิว 
 

 

 

 

 

 

๗.๔ ขอมูล... 
 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากนิ น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอปุโภค บริโภค) 
(๑)  บานโนนเมือง  หมูท่ี  ๑   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๔๑  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

(๒)  บานโนนเต็ง  หมูท่ี  ๒  

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๖๔  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓)  บาน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  (๓)  บานคลองแคใต  หมูท่ี  ๓   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๒๒  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

  (๔)  บานคลองแคเหนือ  หมูท่ี  ๔  

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๖๘  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

 

 

(๕)  บาน... 
 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

  (๕)  บานหวยดินดํา  หมูท่ี  ๕   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๖๔  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

  (๖)  บานดงมะเกลือ  หมูท่ี  ๖   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๙๘  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

(๗)  บาน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

  (๗)  บานโนนสายทอง  หมูท่ี  ๗   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๔๖  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

  (๘)  บานหัวทํานบ  หมูท่ี  ๘   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๐๖  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

 

 

(๙)  บาน... 
 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

  (๙)  บานสระสี่เหลี่ยม  หมูท่ี  ๙   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๗๑  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

  (๑๐)  บานใหมทรายทอง   หมูท่ี  ๑๐   

มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๗๑  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

 

 

 

 

 

 

(๑๑)  บาน... 
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  (๑๑)  บานคลองแคกลาง  หมูท่ี  ๑๑   
มีครัวเรือนท้ังหมด  ๑๑๖  ครัวเรือน   มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 
 

แหลงนํ้า ไมม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
ครัวเรือนที่เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            

4.2 บอน้าํต้ืนสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงน้าํธรรมชาติ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐  
              วัด           ๗    แหง 
       ๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 

-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีแหเจาพอหนองแปน  ประมาณเดือน  มกราคม 
-  แหชางสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา
เคร่ืองจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเส่ือจากตนกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดโคราช    

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนมากผลิตของใชใชเองในครัวเรือนและเหลือเอาไว
จําหนายบาง ไดแก  เส่ือท่ีทอจากตนกก  ผาเช็ดเทา  เคร่ืองจักรสานท่ีทําจากไมไผ      
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๙.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําบาดาล ซึ่งจะตองนํามาผาน
กระบวนการของระบบประปา แตไมเพียงพอตอการใชในการเกษตร และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชด่ืมและอุปโภค
ได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปาไม  
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมมีภูเขา   
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๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  
สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเปนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  
ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  
ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําฝน  และน้ําบาดาลบางสวน น้ําใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน เพราะมีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับ
การเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การ
แกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไป
ตามความตองการของประชาชน  เชน โครงคัดแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน  โครงการปลูก
ตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของหมูบานใหรมร่ืน
สวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
๑๐. อื่นๆ  

๑๐.๑  สรุปผลการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณา
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกหมูบาน ผลการสํารวจพบวาประชาชนในองคการบริหารสวนตําบลนั้น ไมผานเกณฑการ
สํารวจ  ดังนี ้
  ๑)  ประชาชนกรอายุต้ังแต  ๓๕  ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพประจําป   
  ๒)  ประชากรมีการสูบบุหร่ี  ทุกหมูบาน 
  ๓)  ประชากรมีการด่ืมสุรา   ทุกหมูบาน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอปตํ่ากวา  ๓๐,๐๐๐  บาท    
  ผลการสํารวจดังกลาว  ถือวาเปนปญหาเรงดวนท่ีจะตองแกไข  
  การแกไขปญหา  
  ๑)  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนสนใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ ให
เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 

  ๒)  รณรงค สงเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหร่ี – ด่ืมสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือใหประชาชน
เกิดความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหร่ี – ด่ืมสุรา   
  ๓)  สงเสริมการประกอบอาชีพตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได แกไขปญหาความยากจนใน
ชุมชน  

๑๐.๒  สรุปผลการสํารวจขอมูล  กชช.  ๒ ค.  ประจําป  ๒๕๕๙   
  ตามท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอดานขุนทด  ไดดําเนินการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค. ประจําป ๒๕๕๙  
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกหมูบาน ผลการ
สํารวจสามารถสรุปตามตัวชี้วัดได  ดังนี้ 
ตัวชี้วัดแบงเปน  ๓  ระดับ  คือ   

๑  =  มีปญหามาก 
๒  =  มีปญหาปานกลาง 
๓  =  มีปญหานอย/ไมมีปญหา 

ท้ังนี้  จะนําขอมูลเฉพาะตัวชี้วัดท่ีได คะแนน  ๑  มาพิจารณา   ดังนี้  
 

 

 ตัวชี้วัด... 
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 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
   ๑)  ดานความเขมแข็งของชุมชน 
    -  การไดรับความคุมครองทางสังคม  
                                          -  การเรียนรูโดยชุมชน 
    -  การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน            
   ๒)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    -  คุณภาพดิน   
   ๓)  ดานสุขภาพและอนามัย 
    -  การกีฬา 
    -  การเรียนรูโดยชุมชน 
    -  การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน     
                                ๔)  ดานความรูและการศึกษา 
    -  การไดรับการศึกษา 
 ๑๐.๓  การแกไขปญหา 

๑)  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับ
ความคุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน  
  ๓)  รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและ
น้ําใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือผลิตวิกฤตใหเปนโอกาส  
  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรง ปองกัน  สุขภาพและ
อนามัยของประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  สงเสริม  สนับสนุน  เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ    
      

    ************************************ 
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สวนที่ สวนที่ ๒๒  
 

 

 

 
๑.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 

    ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา  การตัง้งบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๖๐)  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ข้ึนมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเปนประจําทุกป  โดยองคการบริหารสวนตําบลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให  
รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  
 

ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปไดดังนี้       
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

๑.การเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย ๗ - 
๒.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๒๑ ๘ 
๓.การพัฒนาแหลงน้ํา ๗ ๔ 
๔.การพัฒนาดานสังคม ๑๙ ๗ 
๕.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี ๒๗ ๒๓ 
๖.การพัฒนาดานสาธารณะสุข ๑๗ ๗ 
๗.การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม ๒๗ ๑๗ 
๘.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๘ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๓๓ ๖๙ 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕๑.๘๗ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร... 
 

 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

๑.การเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย ๕ ๑ 
๒.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๕ ๑ 
๓.การพัฒนาแหลงน้ํา ๑ - 
๔.การพัฒนาดานสังคม ๑๒ ๕ 
๕.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี ๒๖ ๑๔ 
๖.การพัฒนาดานสาธารณะสุข ๒๒ ๕ 
๗.การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม ๒๒ ๙ 
๘.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖ - 

รวมทั้งสิ้น ๙๙ ๓๕ 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา  ๓๕.๓๖ 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.การเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตร
อินทรีย 

๕ ๔ 
๘๐.๐๐ 

๒.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๕ ๑ ๑.๐๑ 
๓.การพัฒนาแหลงน้ํา ๑ - ๐.๐๐ 
๔.การพัฒนาดานสังคม ๑๒ ๖ ๖.๐๖ 
๕.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี ๒๖ ๑๙ ๗๓.๐๘ 

๖.การพัฒนาดานสาธารณะสุข ๒๒ ๕ ๕.๐๕ 

๗.การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม ๒๒ ๑๐ ๑๐.๑๑ 
๘.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖ - ๐.๐๐ 

รวม ๙๙ ๔๕ ๔๕.๔๖ 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร... 
 

 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๙ 

โครงการ
(เปาหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

๑.การเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย ๑๑ ๓ 
๒.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๓๕ ๒๑ 
๓.การพัฒนาแหลงน้ํา ๙ ๗ 
๔.การพัฒนาดานสังคม ๒๐ ๗ 
๕.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี ๒๙ ๒๑ 
๖.การพัฒนาดานสาธารณะสุข ๒๑ ๑๗ 
๗.การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๓ ๑๕ 
๘.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖ ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๑ ๙๓ 

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา  ๕๗.๗๗ 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 
บรรจุในเทศ

บัญญัต ิ

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.การเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและเกษตร
อินทรีย 

๑๑ ๓ 
๑.๘๗ 

๒.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๓๕ ๒๑ ๑๓.๐๕ 

๓.การพัฒนาแหลงน้ํา ๙ ๗ ๔.๓๕ 

๔.การพัฒนาดานสังคม ๒๐ ๗ ๔.๓๕ 

๕.การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี ๒๙ ๒๑ ๑๓.๐๕ 

๖.การพัฒนาดานสาธารณะสุข ๒๑ ๑๗ ๑๐.๕๖ 
๗.การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม ๓๓ ๑๕ ๙.๓๒ 

๘.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๖ ๒ ๑.๒๕ 

รวม ๑๖๑ ๙๓ ๕๗.๗๗ 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงาน... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

   ผลการดําเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ดําเนินงาน 
๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๕๗ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดําเนินงาน 
๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๕๘ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

๑๓๓ ๖๗ ๖๗ ๖๙ ๙๙ ๓๕ ๓๕ ๔๕ 

รอยละ - ๕๐.๓๘ ๕๐.๓๘ ๕๑.๘๘ - ๓๕.๓๖ ๓๕.๓๖ ๔๕.๔๖ 
 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ดําเนินงาน 
๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๕๘ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

๙๙ ๓๕ ๓๕ ๔๕ ๑๖๑ ๔๕ ๔๕ ๙๓ 

รอยละ - ๓๕.๓๖ ๓๕.๓๖ ๔๕.๔๖ - ๒๗.๙๕ ๒๗.๙๕ ๕๗.๗๗ 

 

     สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการต้ังงบประมาณ  
          ตามแผนพัฒนา  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ดําเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ดําเนินงาน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๕๙ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 

แผนพัฒนา 
สามป 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ดําเนินงาน 
๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัต ิ

๒๕๖๐ 

ดําเนิน 
การ 

ไดจริง 
จํานวน
โครงการ 

๑๖๑ ๔๕ ๔๕ ๙๓ ๑๗๘ ๕๒ ๕๒ ยังไมได
ดําเนินการ 

รอยละ - ๒๗.๙๕ ๒๗.๙๕ ๕๗.๗๗ - ๒๙.๒๒ ๒๙.๒๒  

 

๑.๒ การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
 ซึ่งแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

      แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  ๑๓๓  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน  ๖๙ โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๕๑.๘๗ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ข้ึนไปของแผนและสามารถ
ดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา     
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน  ๙๙  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน   ๓๕  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๓๕.๓๖ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๓๕ ข้ึนไปของแผนและสามารถ
ดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา   
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จํานวน   ๑๖๑  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน   ๙๓  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๕๗.๗๗ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๕๗ ข้ึนไปของแผนและสามารถ
ดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา  

 

 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จํานวน   ๑๗๘  โครงการ 
    คาดวาจะสามารถดําเนินการได     จํานวน   ๕๒  โครงการ    
    คิดเปนรอยละ  ๒๙.๒๒ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๒๙ ข้ึนไปของแผนและสามารถ
ดําเนินการไดในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปงบประมาณท่ีผานมา    
   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในภาพรวม  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้ 
     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
โนนเมืองพัฒนาในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็น
การพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ  
๖๔.๕๒  เม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับพอใจถึง  รอยละ  ๖๐.๓๗  



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ความพอใจของประชาชนมากกวาปท่ีผานมาเล็กนอยท่ี  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินไดวาควรจะมีบริหารจัดการดําเนินงาน
ใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้  ความพึงพอใจนาจะอยูท่ีรอยละ  ๘๐  
     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  ๓๖.๑๒   

ระดับพอใจ   
- พอใจมาก   รอยละ  ๓๖.๑๒ 

- พอใจ   รอยละ  ๔๕.๒๕ 

- ไมพอใจ รอยละ  ๑๘.๖๓   

      
 

     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ  ๔๗   

ระดับพอใจ   
- พอใจมาก   รอยละ  ๔๗ 

- พอใจ   รอยละ  ๕๒ 

- ไมพอใจ รอยละ  ๑๑   
 

     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  รอยละ  ๗๐ 
ข้ึนไป 
 

๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินงานตางๆ ต้ังแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือ
แกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดี
ข้ึน  ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ผลท่ีไดรับมีดังนี้   
๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   
๖.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๘. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเร่ืองท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง 
๙. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย 
๑๐. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑๑. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกตอง 
๑๒. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑๓. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 
๑๔. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
๑๕. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดวยความสะดวกสําหรับใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสําหรับในการสัญจรไปมา  
๒. มีสํานักงานแหงใหมเพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
๔. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถ
ดําเนินการไดตามท่ีประชาชนตองการเฉล่ีย ๓ ป  รอยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผล
ผลกระทบตอชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี ้
 ๑. การกอสรางถนนเพ่ิมข้ึนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบาง
จุด ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึนเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
 ๒. การพัฒนาเจริญข้ึนทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 
กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ ทาว ปาก  เปนตน 
 ๓. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากข้ึน แตหนวยบริการดานสาธารณสุขไมมีเพียงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับ
ความสะดวกในการใชบริการ 
 ๔. การกอสรางทางระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได  แตผลกระทบคือปลายทางท่ีเปนพ้ืนท่ี
การเกษตรไดรับความเสียหาย  เพาะปลูกไมได     

  

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข  
    ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปญหา 
๑)  เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย  เทาท่ีควร   
๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะสามารถดําเนินการได  
อุปสรรค 
๑)  การขาดความรูเร่ืองของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอ
และไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
๒)  องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  องคการบริหารสวนตําบลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี      

 แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหา
เร่ืองน้ํา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๓)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล  
  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ปญหา 
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไมสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
๒)  องคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายไดครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   
๓)  องคการบริหารสวนตําบล ไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไวในงบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนามีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความ
ตองการของประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  
๒)  องคการบริหารสวนตําบลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไมเพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจายรายการใหม      
    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานของององคการบริหารสวนตําบล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการไดใน
ปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม    
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด  เชน  การแกไขปญหา
เร่ืองน้ํา  การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตะภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 
(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  
ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
๓)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบล กับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล 
 

 

 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปญหา 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ท่ัวไปจากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซึ่งไมไดรับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจําป  
ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  
๒)  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

อุปสรรค 

๑)  อํานาจหนาท่ีมีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   
    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปและใหมีความสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการไดใน
ปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบล ควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ี
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา  แกไขปญหาขยะ 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  
สะอาด  และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี   
๓)  องคการบริหารสวนตําบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวานี้และ
ประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  
ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
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                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

สวนที่ สวนที่ ๓๓  
 

 

 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดย
มุงเนนเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของ
ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร
ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรร
จัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี ้
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑. ความเปนมา... 

 

 

 

 

 

๑. ความเปนมา 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ 
ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได
พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไก
การจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสําคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปล่ียนแปลงในดาน
ตางๆ ก็มีปจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปล่ียนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ัง
โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุม
ประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจาก
ตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคล่ือน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยี
สมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเส่ียงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอน
ข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเส่ียงในการดา
รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะย่ิงทําใหความเหล่ือมลํ้าทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขน
ข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเส่ียงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของ
ผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลย ีและสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยายมาสูเอเชียภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุม
ประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเส่ียงตอความย่ังยืน
ทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญ่ีปุน ซึ่งเปนความเส่ียงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการ
เคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคย
เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป 
ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเส่ียงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปล่ียนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย
และยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการ
เชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดาน
ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปล่ียนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคา
จะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
พืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเส่ียงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเส่ียงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเส่ียงดานการ คลังท่ีสําคัญ 

สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน 
ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนด
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โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง
มาต้ังแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป ๒๕๕๓ และ
ลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและ
มีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกส
และเคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ
ข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉล่ีย
ไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดี
อันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมี
ความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง
ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉล่ียยังตํ่า
และการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉล่ียยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคล่ือน
หลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรนา
การจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพตํ่า ขาดความ
โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไม
เคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหล่ือมลํ้าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและ
ส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก 
การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ี
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สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดาน
สุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดาน
ทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ
ประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหล่ือมลํ้าในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคค ี
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปน
ธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า และท่ีสําคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการ
บริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะ
สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขน
ข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคล่ือนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู
เทคโนโลย ีขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ 
เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและขอจากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเร่ืองการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียง
อยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแก
จุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธ์ิผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉล่ียของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดย
เฉล่ียจะยังตํ่า และปญหาความเหล่ือมลํ้าจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และใน
ท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความ
เส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกัน
ตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปล่ียนแปลงเหลานั้น โดยท่ี
ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะ
เปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมี
ความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะนําไปสูการ
กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะ
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สงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี
สอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรนาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือ
เปนการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความ
รับผิดชอบท่ีจะตองขับเคล่ือนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปน
จะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยางเปนระบบ
ขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัว
ไดเร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลง
บริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และ
ทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก 
และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหสามารถนา
ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพน
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหล่ือมลํ้า 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปล่ียนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน
ใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกัน
อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ
รัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี
ไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาต ิ

 

 

 

 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาต ิ

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตอง
มีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ

ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
ม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตให เขมแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา
เพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการส่ิงแวดลอม
เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหล่ือมลํ้าไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาต ิ

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด
เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติ
ได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทายุทธศาสตร 
การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาส่ีปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ินสุดลงและ
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนด
ยุทธศาสตรเอาไวแลว   

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบานเหล่ือม   
มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทําแผนท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี ้

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
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โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวไดดีเฉล่ียประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ 

มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับ
ฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งตํ่ากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉล่ียในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ตํ่ากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ 

เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการส่ังสมองคความรู
และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุน
ตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขาย
ของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลาง
ข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ 

(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉล่ียรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัย
การผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และ
ยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเร่ิมพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงคร่ึงแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
คร้ังในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเร่ิมมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 
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โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉล่ียรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ 

ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการ
ทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคล่ือนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวาง
ประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ 

ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

ไดรับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายได
สูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี 
๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และ
ตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉล่ียการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคง
อยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และ
จากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู ท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ 

ตามลําดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริม

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ี
ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัว
อยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคง
เผชิญกับความเส่ียงดานความม่ันคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับตํ่าและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ 
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี ้ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบ
กิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการ
ของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลย ีและความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
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(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ
การตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-

๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุม

เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะ
ตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงรอยละ ๐.๑ ในป 
๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผาน
มา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และ
กําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและตํ่ากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่น
วาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป 
๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แม
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับ 
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของ
บุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในป 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปทําใหครอบครัวเส่ียง
ตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม 

โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงข้ึน อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง 
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม 
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตํ่า สะทอน
ไดจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉล่ียตํ่ากวารอยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหา
สําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 
แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมลาดานรายไดมี
แนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจน
ท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ 

ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจาก
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* 
ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสงัคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุก

ตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือ
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ครองท่ีดินมากท่ีสุด     มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดิน
นอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวาง
เปลาของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเร่ืองคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ี
มีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค 

โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ 

เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ 

อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉล่ียสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย 

เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี ้
ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูใน
ครอบครัวยากจนใหไดรับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม 
สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย
ภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเร่ิมใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมี
รายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย มีความเห็นแก
ตัว ไมรูจักเสียสละไมเอ้ือเฟอเผ่ือแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณา
การเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุมทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงใน
ป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ของ
องคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม 

ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ
เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตมิากขึน้ 

(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความตองการใชท่ีดิน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึง
ถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมี
ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไม
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช
ประโยชนอ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเล้ียงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลาน
ไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเร่ิมมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน 
ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการ
ใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิง
พาณิชยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยใน
ป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ 

ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปน
รอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานตํ่ากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ 

แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม 
การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจํากัดในเร่ืองขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการ
สํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศก
เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไม
สามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉล่ียตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช
ประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหา
การกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร 
ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ 

พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซ
โอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบ
ปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือ
ตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ต้ังแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศใน
พ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ี
ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ี
อยูในเกณฑพอใชและเส่ือมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตร
และการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการ
บําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงาน
ท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 
๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึง
สงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิง่อุทกภัยเกิดขึน้บอยครั้งและมีความรนุแรง
มากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดิน
ถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิต
และวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเส่ียงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติ
ท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศ
ไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเส่ียงตนๆ ของโลก 
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๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยู
ในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข 
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอยางเรงดวน 
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความ
รับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ัง
ระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกต้ัง มีผลประโยชนสวนตน
ทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดย
มิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ 
กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทาง
ศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาด
ความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน ส่ือมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปน
กลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักธรรมาภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ีย
อยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนน
เฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู ท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ให
ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางย่ังยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผู
ลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหาร
ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ี
สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอ
กฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบ
บริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ี
เกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช
งบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอย
ละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไป
แลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
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ท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน 
แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจํา
อยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข 
เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหาร
สวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกต้ัง
ระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ 
๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี
ขอบเขตจากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาท
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศ
ไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ 
ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception 
Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมี
คะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน
พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได 
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ีย
รอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉล่ียรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๕ และ (๖) กําลัง
แรงงานลดลงเฉล่ียรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต
สมมุติฐานเหลานี ้เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลาง
ของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓) 

การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลาง
อยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึน
เปนเฉล่ียรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเร่ิมลดลง
ในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสู
สังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันตํ่าสําหรับการเปน
ประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายได
และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเส่ียงท่ีจะไมสามารถ
หารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและ
ศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน
ตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับ
ผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน 
การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา 
ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปน
ตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกคร้ังเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันตํ่าในป 
๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหล่ือมลํ้าเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมลํ้าดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหล่ือมลํ้ายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัย
การผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิด
การประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนตํ่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน 
นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี
เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบรหิาร
จัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัด
ภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เร่ืองท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอรรัปชั่นท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อํานาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากร
รวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญ่ีปุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางส้ัน
กวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีส้ันกวาประเทศพัฒนาแลว
คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนยาย
แรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย 
การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเรว็ 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เคร่ืองมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ 
เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัว
ตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสงูขึน้ 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเร่ืองความ
โปรงใสและส่ิงแวดลอมมากข้ึน 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่ง
โอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัด
ในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับ
การผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความ
ไดเปรียบดานสถานท่ีต้ังและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรง
เหว่ียงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคา
ข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะใน
การผลิตสินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ี
ยังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรค
ตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ 
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการส่ังสม
หนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม
ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเส่ียง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติม
ตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิ
ของโลกเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป สงผล
กระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเส่ือมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง 
เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเส่ียง
ตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะ
ชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความ
ม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
กระแสการแขงขันทางการคา 
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ 
และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ 
ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับ
โลกรวมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงละโล     จิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ

หัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 

ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไมตํ่ากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสงัคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
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(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

(๒) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิ ม ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แล ะ เส ริม ส ร า ง ธ รรม า ภิ บ าล ใน ก ารบ ริห าร จั ด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง

ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคล่ือนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคล่ือนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณชิยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปน
เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมาก
ข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย
หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม
เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปน
สําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและ
ความตองการของตลาดต้ังแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทาง
การเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเส่ียง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการ
โดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรง
พัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการ
ทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการ
พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัส
เตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
แบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดาน
การคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการ
เคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทาง
การคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและ
การเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสํานักงาน
ใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเร่ืองความรับผิดชอบและการตอบแทน
สูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสงัคมสงูวัยอยางมคีณุภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนบัสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะ
การเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเร้ือรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม
เพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคน
ดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและส่ือเพ่ือ
การเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความย่ังยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการ
ใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคล่ือนนโยบายของ
ทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสงูวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอาย ุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 

สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัย
แหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจ
เอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 
Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวน
รวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดลอม เปน
ตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้า เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 

และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดาน
การคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาต ิโดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน 
คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบาย
ระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนด
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเค ล่ือนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือส่ิงแวดลอม การศึกษาเพ่ือส่ิงแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย 
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

กลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการ
ท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคล่ือนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมือง
และพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค
สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ี
ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ 
ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเคร่ืองมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 
๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต  ซึ่งเทศเทศบาลตําบลบานเหล่ือมนั้นต้ังอยูภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียง
เหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย 
จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปล่ียนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดาน



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

อาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ   ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี 
สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปน
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ 
มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง 
และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและ
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี ้
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎรธาน-ีนครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-

อุดรธาน-ีขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให
ยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัด
ใหมีการจัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การ
ต้ังองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  
เทาทันการเปล่ียนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 

  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได
อยางอบอุน 
 

  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได 
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน 
ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู 
และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร 
สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม 
และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนา
เสนทาง 
  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา  
การสรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารายธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง ๑ 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อารายธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 
ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ต้ังแตการ
รวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  
เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  จึงไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารายธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขาย

ชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และไดปรับเปล่ียนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการ
ทองเท่ียวอารายธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทอมเท่ียวอารายธรรม Logistic และ 
การคาชายแดน เชื่อมโยงกลุมอาเซียน” 
เปาประสงครวม 

 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวอารายธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ     
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑. ดานเกษตร      ๑.๑  แผนท่ีการใชท่ีดนิ (Zoning)  เพื่อผลิตสินคาเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
๒.  ดานอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนท่ีการใชท่ีดนิ (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม   

๒.๒  กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล   
๒.๔  การนาทุนทางวฒันธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพิ่มมูลคา 

๓.  การทองเท่ียวและ บรกิาร      ๓.๑  แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว   
๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได  ๒  ลานบาทตอป   
๓.๓  ไทยเปนศูนยกลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสรางพืน้ฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน   
๔.๒  การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมเชือ่มโยงในภมิูภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรบัโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพือ่ความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๓  การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลอืกในอาเซียน 
๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา  บรกิาร และการลงทุน
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรบัประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชือ่มโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard   
๖.๔  เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

๗.  การพฒันาขีดความ สามารถใน
การแขงขัน        

๗.๑  การปรบัปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีชีว้ดั)    
๗.๒  การพฒันาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T  
๘.๓  การใชประโยชน Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน  

๙.  การพัฒนาพืน้ท่ีและ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพฒันาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองทองเท่ียว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  

๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพฒันาเมืองชายแดนเพื่อการคาการลงทน  
๙.๘  ปจจัยสนับสนุนการพฒันาเมืองท่ีศักยภาพ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการดําเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนและการ
ใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย  เปนตน)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ 
สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  กําลังพล และงบประมาณ 

๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผูดอยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความ
เทาเทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสรางโอกาสและ 
รายไดแกวิสาหกิจขนาด กลาง
และขนาดยอม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนต้ังตัวได  
๑๓.๒  กองทุนหมูบาน  
๑๓.๓  โครงการ sml  
๑๓.๔  โครงการรับจํานําสินคาเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความ
ตองการและพัฒนาทักษะผูประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานตางดาว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอยางท่ัวถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลด
ความเหล่ือมลํ้า   

๑๕.๑ การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๖.  การตอตาน การคอรรัปชั่น  
สรางธรรมาภิบาลและ ความ
โปรงใส  

๑๖.๑  การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสรางองคความรู เร่ือง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูประกอบการ  
๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการดําเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพื่อความย่ังยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แหง เพือ่ความย่ังยืน  

๑๙.  การลดการปลอยกาซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)  
๑๙.๓  สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพื่อ
ส่ิงแวดลอม     

๒๐.๑  ระบบภาษีส่ิงแวดลอม  
๒๐.๒ การจัดซ้ือจัดจางสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การบรหิาร
จัดการน้ํา  

๒๑.๑  การปลูกปา  
๒๑.๒  การลงทุนดานการบริหารจัดการน้าํ  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
อาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย  ๘ 

ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏริูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรบักรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองคกร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพฒันาประเทศ 

๒๔.  การปรบัโครงสราง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธภิาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครฐั     
ดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจดัการแบบบรูณาการ  โดยมีประชาชน
เปนศูนยกลาง  
๒๔.๒  ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธภิาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนากําลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจบุนั เตรียมพรอม
สําหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรยีมความพรอม
บุคลากรภาครฐัสูประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรบัโครงสรางภาษ ี ๒๖.๑  ปรบัโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

๒๗.  การจดัสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจดัสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรฐับาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรพัยราชการท่ี
ไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด     

๒๘.๑  สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด  

๒๙.  การแกไขปญหา ความม่ันคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต และ
เสริมสราง ความม่ันคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบรูณาการงานรกัษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพื้น  ๓  
จังหวัด  ชายแดนภาคใต  ภายใตกรอบนโยบายความม่ันคงแหงชาติ ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ 

๒๙.๒  การเสริมสรางความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  
๓๐.  การปฏริูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.)   

 

   แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

เทศบาลไดจัดทําแผนส่ีปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  โดยมุงเนนพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การคา  เศรษฐกิจอาเซียน การทองเท่ียว  สังคมคุณภาพ  
พัฒนาเมืองนาอยู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ สงเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
ตําแหนงทางยุทธศาสตรสําคัญ  ๗  ประการ 

 ๑.  เปนประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาสําคัญในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมทองเทียวสีเขียว ประวัติศาสตร อารยธรรมขอม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๓.  เปนแหลงอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 
 ๔.  เปนศูนยกลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญท่ีสุดของอาเซียน 
 ๕.  เปนศูนยกลางการศึกษา  การแพทยแลการสาธารณะสุข 
 ๖.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและยั่งยืน 
 ๗.  เปนกองกําลังเสริมสรางความม่ันคงทางกาทหารท่ีสําคัญในภูมิภาคและประเทศ 
 

 

วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

พันธกิจ 

 ๑.  บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทใหบรรลามเกณฑเมืองหนาอยูขององคการอนามัยโลก 
 ๒.  ขับเคลื่อนกระบวนการมีสวนรวมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมท่ีเอ้ืออาทรและสังคมสมานฉันท 
 ๓.  สนับสนุนการผักดันใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน 
 ๔.  สนับสนุนและสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
 ๕.  สรางกระบวนการผลิต แปรรูปสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖.  เสริมสรางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูอาเซีย 
 ๗.  สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

 ๑.  พัฒนาจังหวัดฯเปนเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุงสูเมืองท่ีนาอยู 
 ๒.  พัฒนาสังคมอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 
 ๓.  พัฒนาระบบโครงขายคมนาคขนสง พลังงานสะอาด และศูนยกระจายสินคารองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 ๔.  พัฒนาสันคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุงสูครัวโลก 
 ๕.  เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเท่ียวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร (ตามลําดับความสําคัญ) 

 ๑.  ยุทธศาสตร  พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน
เพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด  

๒.  ยุทธศาสตร  พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน  
  ๓.  ยุทธศาสตร พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดไปสูประชาชนใน
พ้ืนท่ี  
  ๔.  ยุทธศาสตร พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู  

๕.  ยุทธศาสตร  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการนาอยางบูรณาการ  
๖.  ยุทธศาสตร   สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 

 
 

 

 

 

 

 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

ยุทศาสตรที ่ เปาประสงคเชิง ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

“โคราช เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี๑: 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวดั (%) 

๒.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลิตภณัฑ
มวลรวมจังหวัด (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. จํานวนครัวเรอืนท่ีไดรบั
การสงเสริมอาชีพในพืน้ท่ี
(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจาย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
๒. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา และ
บริการภาคการเกษตรตนทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและ
บริการภาคนอกการเกษตรตนทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๔. สนับสนนุการผลิตและสรางผลงานวัต
นกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภยั ท่ีสอดคลองกับการ
พัฒนาจังหวดั 
๕. สงเสริมการนําวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภยั (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนนุการสรางรายไดจากการทอง
เท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชพีในครัวเรือน
ในชุมชนตางๆ โดยยึดหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพื่อสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน(%) 

๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของครวัเรือน
(เทา) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผู
วางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยทุธ 

  ๖. อัตราสวนการออมเฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของครวัเรือน(%) 

๑๐.สงเสริมการออมของครวัเรือน 

๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 

 

 

๘. จํานวนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มข้ึน 
(ราย) 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลผลิตของสินคาและบริการ 
๑๒.สนับสนนุการพัฒนาผูประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจเทคโนโลยี 
(Tech Startup)ของจังหวดั 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดานโครงสราง
พื้นฐานและโลจิสติกส กับหนวยงาน
ภาครฐัภาคธรุกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานดานการทองเท่ียว
เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 
๒ ยกระดบั
สังคม ใหเปน
เมืองหนาอยู 

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเลือ่มล้ํา 

๑.รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสน
ความยากจน (%) 

๒. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได 
(Gini Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดลด
รายจาย 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยางท่ังถึง 
และไดรบัส่ิงอาํนวยความสะดวกจาก
โครงสรางพืน้ฐานของภาครัฐ รวมท้ัง
ระบบปองกันภัยท่ีเอื้อตอการกระจาย
เศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงขายความ
คุมครองทางสังคม 

๓.รอยละผูอยูในระบบประกันสังคม
ตอสํานักงานแรงงาน(%) 

๔. รอยละความครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของประชาชน(%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมี
คุณภาพและสามารถบริการไดอยาง
ครอบคลุม 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

-๘๒- 

 

 

ยุทศาสตรที ่ เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

  ๕. จํานวนศูนยชวยเหลอืสัตวเรรอน
ในพืน้ท่ีจังหวดันครราชสีมา(ศูนย) 

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลอืสัตว
เรรอนในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพื่อสรางความคุม
กันใหกับสังคม 

๖. ระดบัความสําคัญของหนวยงาน 
ท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม (ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหาทาง
สังคมท่ีขอรับบริการไดรบับริการ
ทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทางสังคม 
 

 

๗. สงเสริมและประชาสัมพนัธให
ประชาชนท่ีประสบปญหาทางสังคมขอรับ
บริการจากสวนราชการท่ีรับผิดชอบทาง
ภารกิจท่ีกฎหมายกําหนด 

 ๔. เพื่อใหประชาชน 
เขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอประชาชน 
(แพทย/คน) (ป๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ 
คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตแพทยตอ
ประชากร (ทันตแพทย/คน) 
 

 

๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอประชากร 
(พยาบาล/คน) 
 

๑๑. ประชาชนนักศึกษาและบุคลากร
ดานดิจิทัลไดรับความรูและ
ประโยชนจากเทคโนโลยีดจิิทัล (คน) 
๑๒. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป 
(ป) 
 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 

 

๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพฒันาทันต
แพทยเพิ่มเพื่อรองรบัภาวะผูสูงอายุของ
จังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและพฒันา
บุคคลากรดานการบริการเพิ่มข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดานเทคโนโย
ลีดิจิทัลแกประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 

๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปน
แหลงเรียนรูแกประชากรในทุกพืน้ท่ี ในทุก
ดาน 

 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

-๘๓- 

 

ยุทศาสตรที ่ เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

  ๑๓. อัตราการไดรับงานทําของ
บัณฑิตท่ีจบภายใน ๑ ป (%) 

 

๑๔. อัครการวางงานของประชากร 
(ป ๕๘) (%) 

 

๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. ๓ 
(คะแนน) 

๑๔.สงเสริมและแนะนําความ
ตองการแรงงานใหบณัฑิตท่ีจบ
ใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพือ่ลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพื่อใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กําหนด 

ยุทธศาสตรที ่๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยางยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพืน้ท่ี
ปาไมในจังหวดั 
 

 

 

 

๒. ปริมาณขยะในจังหวดั (ตัน) 
 

 

 

 

 

 

๓. การจัดการน้ําเสีย (จํานวน
ระบบ) 
๔. พื้นท่ีบริหารจดัการน้ําเพิ่มข้ึน 
(ไร) 
 

 

๕. ความยาวสะสมของเข่ือนปองกัน
น้ํากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 

๖. รอยละสัดสวนของพื้นท่ีระบบ
ปองกันน้ําทวมในพื้นท่ีชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสํานึกและใหความรู
ประชาชนไดตะหนักถึงคุณคาและ
ทรพัยากรปาไม 
๒. การอนรุักษและพืน้ฟู ปาไม 
๓.การรณรงคใหประชาชนและ
ผูประกอบการสํานึกรบัผิดชอบตอ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกําจดัขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ําเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหารจดัการ
น้ําท้ังในเขตชลประทานและนอก
เขนชลประทาน 
๗. เพิ่มส่ิงกอสรางเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมน้ําลํา
คลองสายหลักของจังหวดั 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมใน
พื้นท่ีชุมชนเมือง 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

-๘๔- 

 

 

ยุทศาสตรที ่ เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 ๒.เพื่อใชพลังงานอยาง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพือ่ยานพาหนะตอ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาภาค
ครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 
๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครวัเรือนตอ GPP 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 
 

๙. รณรงคใหประชาชนลดการใชยาย
พาหนะสวนตัว โดยเปลี่ยนมาใชรถสา
ธารณแทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา 
 

๑๑. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา 
 

 

๑๒. รณรงคใหผูประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางชวงเวลา 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบนั
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
ม่ันคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จํานวนตําบลท่ีเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของสถาบนัหลดัของ
ชาติ (ตําบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของสถาบนัหลกัของชาติ
ใหประชนไดรบัรูรบัทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดาํร ิ
 

 ๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครอืขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความม่ันคง
ทุกมิติ 

๒. จํานวนตําบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขายการ
ปองกันและแกไขปญหาทุกมิติ 
(ตําบล) 

๔.การปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายและ
การคามนษุย 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

-๘๕- 

 

ยุทศาสตรที ่ เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

   ๖. การปองกันและแกไขปญหาการบุก
รุกทําลายทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

   

 

 

๓. จํานวนตําบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขายการ
ปองกันและแกไขปญหาทุกมิติ 
(ตําบล) (ตอ) 

๗. การปองกันและแกไขปญหาภัยกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไขปญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการแกปญหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในจังหวดั 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 
๑๒. สงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภยั 
 

 ๓. เสริมสรางความ
ปองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔.สรางการรบัรูท่ีถูกตอง (ตําบล) สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
สวนภาค 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 

การพัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.รอยละของสถานพยาบาลท่ี
ไดรบัการรับรองคุณภาพ HA (%) 

๒. รอยละของครวัเรือนท่ีเขาถึง
น้ําประปา (%) 

๓. รอยละของครัวเรอืนท่ีเขาถึง
ไฟฟา (%) 

๔. รอยละของประชากรท่ีเขาถึง
อินเตอรเน็ต (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการใหบริการ
ภาครัฐ 

 

 

 

 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

-๘๖- 
 

 

ยุทศาสตรที ่ เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

  ๕. จํานวนครั้งท่ีใหบริการภาครฐั
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 

๗. รอยละของภาษีทองถิน่ท่ี
จัดเก็บรายได ไมรวมเงินอดุหนนุ
เฉพาะกิจ (%) 

 

 

 

 

 

๒. เพิ่มขีดความการจดัเก็บรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรบัปรุงวัฒนธรรมองคกร 
๖. การสรางความโปรงใสในองคกร 

รวม 

๕ ยุทธศาสตร 

รวม 

๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน... 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

สรุป 

วิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชิงยทุธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยทุธ 
 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูน
ความอุดมสมบูรณ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
ส่ิงแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความม่ันคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคาม
และปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยาง
มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับ
สังคมใหเปน
เมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ ๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 
 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยปจจุบันมีรายละเอียด
ของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี ้

วิสัยทัศน : 
โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือป 

๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 

เปนเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประนะ

ชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ี ดี มีคุณภาพ  สงเสริมให เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและ

เพ่ือการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  

สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ
เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริม

ใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณแีละกฬีา 

๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว  และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  โดย

สรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
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โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน
ทองถ่ินทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 
    องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดกําหนดวิสัยทัศน  เพ่ือแสดงใหเห็นสิ่งท่ีเปนอยู และ
เสนอความมุงม่ัน ทิศทาง และจุดยืนเพ่ือการพัฒนาตําบลใหมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดาน ในชวงระยะเวลา ๕ ป
ขางหนา  ไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีวิสัยทัศนการพัฒนา  ดังนี้ 
 

 “สงเสริมการเกษตรแบบย่ังยืน พลิกฟนศิลปะและวัฒนธรรม เลิศลํ้าดานบริการ สรางงานและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ยึดแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ใหเปนเมืองท่ีดีและนาอยู” 

 

             ๒.๒  พันธกิจ   
 ๑. การเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี อาชีพรายไดท่ีม่ันคง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ครอบครัวและ
สังคมมีสุข มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ขจัดปญหาความยากจน  แกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข และการสงเสริม/
สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูพิการ  และผูยากไร  ตลอดจนการสงเสริมการทองเท่ียว 
          ๒. การจัดใหมีน้ําบริโภคท่ีสะอาด  น้ําอุปโภคท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ  และการจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  ใหมี
คุณภาพใชอยางท่ัวถึงและเพียงพอตอการประกอบอาชีพ 
          ๓.  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  สงเสริใหสังคมเปนแหลงภูมิปญญา ตลอดจนการจัดระบบ
ขอมูลขาวสาร  และการจัดการ/สงเสริมศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๔.    กรจัดบริการสาธารณะท่ีดีอยางท่ัวถึง  ตลอดจนการวางผังเมือง 
    ๕.  การสงเสริมละการพัฒนาศักยภาพ  องคความรูแกประชาชนในระดับครอบครัวหมูบาน  ใหมีจิตสํานึกมี
ความตระหนักในความรวมมือ  และการบูรนาการการหาแนวคิด  แนวทางท่ีจะรวมกัน ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ 
ของตนเอง เพ่ือนําสูความเขมแข็ง 
          ๖.    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๗.   การสรางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดี  หารทํางานเชิงบูรนาการ  สรางความโปงใสเปนธรรม  ตอ
กลุมและองคกรในตําบลโนนเมืองพัฒนา 

       ๒.๓ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
          ๑.  ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน  ใหเกิดความม่ันคงในอาชีพ/รายได มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ครอบครัว
และสงัคมมีความสุข 
           ๒.   ประชาชนมีน้ําบริโภค  อุปโภคและเพ่ือการเกษตรอยางมีคุณภาพ และเพียงพอ 
 
 
           ๓.   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาแกประชาชนทุกระดับ  สังคมเปนแหลงภูมิปญญาและการ
เรียนรูควบคูกับศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
           ๔.  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะท่ีดีและท่ัวถึง  มีระบบผังเมืองท่ีดี 
           ๕.  เพ่ิมศักยภาพ  ยกระดับความคิดและจิตสํานึกของประชาชนใหเกิดการบูรนาการ เกิดการมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหาของตนเองและของหมูบาน  และใหเกิดความเขมแข็ง 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๖.   เกิดการจัดการทรัพยากรท่ีคุมคา มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
           ๗.   กลุมและองคกรมีระบบมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดี 

       ๒.๔ นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

๑. นโยบายเรงดวน 

๑.๑) เปดโอกาสใหประชาชน  ผูนําชุมชน เขาถึงและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือใชเปน
ขอมูล       ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาตอไป 
๑.๒) จัดสํารวจถนนทุกเสนทางท่ีมีอยูเพ่ือดําเนินการซอมแซมปรับปรุง 
๑.๓) ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
๑.๔) ปรับปรุงการใหบริการ  การออกใบอนุญาต  ของผูมาติดตอราชการใหเปนท่ีพึงพอใจของผูมารับ   
บริการ 

๒. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒.๑) ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมดูแลรักษาเสนทางคมนาคมภายในตําบลใหมีสภาพดีและใชงานได   
เสนทางสายหลักหรือเสนทางท่ีสําคัญจะดําเนินการกอสรางเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง 
๒.๒) ดําเนินการขุดลอกฟนฟูแหลงน้ําภายในตําบลเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภค ใหมีคุณภาพและใช 
ประโยชนไดตลอดฤดูกาล 
๒.๓) ดําเนินการกอสราง พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาหมูบานเพ่ือใหราษฎรในตําบลไดใชน้ํา      
อยางเพียงพอและสะอาด 
๒.๔) ดําเนินการขยายติดตั้งบริการไฟฟาสาธารณะ  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก
ราษฎร 

     ๓.  นโยบายดานเศรษฐกิจ 

  ๓.๑) สนับสนุนสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกใหม เกษตรอินทรีย   
                    รวมถึงการสงเสริม    กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร  อาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม   
                    เพ่ือพัฒนาสูอาเซียน 
  ๓.๒) สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ิมรายไดใหแกราษฎร  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๓) สงเสริมใหมีการรวมกลุม จัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ 
  ๓.๔) สงเสริมภูมิปญญา เพ่ือพัฒนาผูมีรายไดนอย 
      ๔.  นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและกีฬา 

  ๔.๑) จัดใหมีและสงเสริมพัฒนากลุมสตรีแมบาน กลุม อสม.  กลุม อปพร.  ตํารวจบาน  เด็ก เยาวชน   
                     ผูสูงอายุ  และคนพิการ  ใหเขาถึงการบริการท่ีดีและท่ัวถึง 
  ๔.๒) กอสราง พัฒนา ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
  ๔.๓) สนับสนุนอาหารเสริมนม  วัสดุ  อุปกรณ  สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาใหบุตรหลานใน 
                    ตําบลโนนเมืองพัฒนา 
  ๔.๔) จัดใหมีการอนุรักษ สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในวันสําคัญตางๆ 
  ๔.๕) จัดใหมีการปองกัน ระวัง ติดตามสถานการณและควบคุมโรคติดตอ  โดยการจัดซ้ือเวชภัณฑ  
                     เครื่องมืออุปกรณ เพ่ือปองกันและควบคุมโรคติดตอ   
  ๔.๖) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปองกันยาเสพติด  
  ๔.๗) สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด 
  ๔.๘ป จัดใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยจัดหาอุปกรณเครื่องมือ เจาหนาท่ี 
                    และ  งบประมาณ  
             ๕.  นโยบายดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๕.๑) รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และสรางจิตสํานึก 
                     ใน การรักษาสิ่งแวดลอม 
  ๕.๒) จัดใหมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  สวนสาธารณะ 
  ๕.๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สงเสริมการปลูกปาชุมชน 

 ๒.๕ ยุทธศาสตร 
                องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา
ตําบลโนนเมืองพัฒนาเพ่ือมุงไปสู “ การกินดีอยูดีของประชาชน” ในพ้ืนท่ี จึงไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาไว  ๘  ยุทธศาสตร ๓๐  แนวทางการพัฒนา  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตรจังหวัด  ยุทธศาสตรอําเภอ  และนโยบายผูบริหารทองถ่ิน  ซ่ึงครอบคลุมภารกิจและอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 
         ๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเกษตรอินทรีย 
  แนวทางการพัฒนา 

(๑)  พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตใหแกเกษตรกร 
(๒)  สงเสริมการแปรูปและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
(๓)  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
(๔)  สงเสริมและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย 
(๕)  สงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

 ๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา 
(๑)  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนนและทางระบายน้ํา 
(๒)  กอสราง  ปรงัปรุง  บํารุงรักษาและขยายเขตประปา 
(๓)  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาและขยายเขตไฟฟา 

 ๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 

  แนวทางการพัฒนา 
(๑)  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงน้ําและฝายน้ําลน 
(๒)  กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาบอบาดาล 

 ๔)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) การแกไขปญหายาเสพติด 
   (๒) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส 
   (๓) สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 ๕)  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
  แนวทางการพัฒนา 
   (๑) กอสราง  ปรับปรุงอาคารท่ีทําการ ภูมิทัศนและจัดหาครุภัณฑสํานักงาน อบต. 
   (๒) พัฒนาศักยภาพของผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงานและลูกจางของ อบต. 
   (๓) ปรับปรุงดานการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 
   (๔) เสริมสรางประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
   (๕) เสริมสรางและสงเสริมสิทธิตามกฎหมายใหแกประชาชน 
 ๖)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 

  แนวทางการพัฒนา 
(๑)  แกไขปญหาการขาดโภชนาการในเด็กอายุ ๑-๕  ป 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(๒)  ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอ 
(๓) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผูนําดานสาธารณสุข 
(๔) เสริมสรางสุขภาพดีถวนหนาและยั่งยืน 

 ๗)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา 
(๑)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 
(๒)  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 
(๓)  พัฒนาการศึกษานอกระบบ 
(๔)  ฟนฟู อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๘)  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
(๑)  ฟนฟูและบํารุงรักษาสภาพดิน 
(๒)  อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาชุมชนและปาสาธารณประโยชน 
(๓)  พัฒนาและบํารุงรักษาทรัพยากรน้ํา 
(๔)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

 ๒.๖  เปาประสงค 
  ๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔)  มลภาวะและส่ิงแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

 ๒.๗  ตัวชี้วัด 

   ๑)  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕ 

   ๒)  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  

   ๓)  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการ ดานศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
   ๗)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  

   ๘)  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอย
ละ  ๖๐  

   ๙)  การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอย
ละ  ๖๐   

 

 ๒.๘  คาเปาหมาย 

  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
  ๔)  มลภาวะและส่ิงแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
  ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน   

 ๒.๙  กลยุทธ 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๕)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๖)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๗)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและ

เพ่ือการอนุรักษ  
๘)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๙)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๑๐)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๑)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๑๒)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๑๕)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรู

การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน
และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๑๖)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน 

๑๗)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๑๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน

โคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  

๒๐)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๒๒)  บูรนาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๒๓)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๒๔)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี
เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 

๒๕)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ โดย
สรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๒๖)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๒๗)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความ
อุดมสมบูรณ 

         ๒๘) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน
ทองถ่ินทุกระดับ   

๒๙)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

๒.๑๐  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

๒.๑๑  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
ดังนี้ 

   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลง
ท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพย
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
         ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 

      มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงหมายเลข  
๓๐๐๓ สายโคกนอย ถึงเจริญผล และ ๔๐๐๘  สายถนนหักนอย ถึงพระทองคํา            

      ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล   

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

      มีท่ีสาธารณะ  ๑๑  แหง  ไดแก  ปาชาบานใหมทรายทอง ปาสาธารณะสระข้ีตุน 
ปาชาบานหวยดินดํา  เด่ินวัวใหญ  เดินวัวนอย  หนองอุโลก  หนองสะแก ปาชาบานคลองแคเหนือ  ปาชาคลอง
แคใต หนองกระทุม  เด่ินยาว    

      ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  
ออยขาวโพด  และมัน เล้ียงสัตว  ฯลฯ 

      มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
      มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
      ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป  

      องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการ
สาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

      หมูบานในองคการบริหารสวนตําบล  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนใน
ชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

   ๒)  จุดออน (W : Weakness) 
      คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
      ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียว

ทําใหขาดรายได 
      ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 
      องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนาเปนท่ีอยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคา

แพลง  เพราะตองนํามาจากแหลงอ่ืนหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  น้ํามัน  เส้ือผา  
นุงหม  ฯลฯ   

      ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม เพียงพอ  
เนื่องจากตองสูบน้ําบาดาล ข้ึนมาใชในการเกษตร 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
      ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
      องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะ

ดาน เชน ดานการเกษตรและดานสาธารณสุข ฯลฯ  ประกอบกับเคร่ืองมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณ
จํากัด 

      ไมมีตลาดสดท่ีดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา 
      แหลงเงินทุนตางๆ เชน  ธนาคารพาณิชย  มีนอยประชาชนไมไดรับความสะดวกใน

การติดตอ      

           ท่ี ดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใช
งบประมาณจํานวนมาก 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลโนน

เมือพัฒนา ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบ

ราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
      ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

      มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง  องคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลตําบล
บานเหล่ือม องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเบื้องและองคการบริหารสวนตําบลวังโพธ์ิ 

      ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  เปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและ
นโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการ

บริหารงาน 
      การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิด

ความลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 
      การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  

ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางคร้ังก็ทําไดยากมาก 
   ๕)  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอปุสรรค)  
          องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพ เพ่ือชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลได
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 

    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังนี้ 
                              ๑)  มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอยละ ๒๐ มีถนนลาดยาง  รอยละ  ๑๐   มีถนนหินคลุก  รอยละ  ๓๐  มีถนนลูกรัง  รอยละ  ๓๕   
มีถนนดิน รอยละ ๕  เปาหมายคือตองการใหมีถนนคอนกรีตและถนนลาดยาง มากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดย
ผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง  ปญหาคือ องคการบริหาร
สวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงาน  การแกปญหาคือ  
ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการ
แกไขอยางไร  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบล ก็ไดต้ังงบประมาณในสวนนี้ไวแลวเปนบางสวน และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน 
                                  ๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชยังไมครบทุกครัวเรือน คิดเปน 
๙๘.๐๔ เปอรเซ็นต  ปญหาคือการขยายเขตไฟฟาของแตละหมูบานท่ียังไมมีไฟฟาใชขาดงบประมาณในการขยาย
เขต ไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากจํานวน
ไฟฟาสองสวางมีจํานวนมากเกินไปทําใหเกินสิบเปอรเซ็นของคาใชจายไฟฟาของแตละหมูบาน  และไดแจง
ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับหมูบาน 
                                   ๓)  การประปา  องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา มีการ
ดําเนินการกอสรางประปาขนาดกลางและประปาบาดาล สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน 
๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมีน้ําใชตลอดท้ังป  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลยังไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
สามารถท่ีจะจัดหาน้ําบาดาลสําหรับผลิตประปาใหหมูบานได การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุด
ท่ีเกิดปญหาในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น  เชน  โครงการกอสรางประปา
บาดาลหมูบาน ใหชาวบานตอไป   

             ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน
พบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีสวนมากมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบเรียบรอยเนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลมีการดําเนินโครงการประกวดหมูบานสะอาดเกือบทุกปมีเพียงบางครัวเรือนท่ียังไมเปน
ระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการบริหารสวนตําบล



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แตหลาย
ครัวเรือนบริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  ทําใหเกิดปญหาน้ําด่ืมท่ียังไมสะอาดเทาท่ีควร  ในตําบลไมมีน้ําประปาด่ืมได
บริโภค  การแกปญหาเบื้องตนคือประชาสัมพันธใหมีการปดฝาภาชนะใหมิดชิดและมีท่ีกรองน้ําฝนหรือการตมน้ําให
เดือดกอนเก็บไวด่ืม    

(๒)  การวิเคราะหขอมลูดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ  

๗๐ เชน ขาว พริก  ออย ขางโพด มันสําปะหลัง และทําสวน ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทํา
การเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเล้ียงไมมาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมีอาชีพและรายได และท่ีไมรายไดผูสูงอาย ุ 
๖๐  ปข้ึนไป  รอยละ  ๙๐  มีอาชีพและมีรายได  ถาเปรียบเทียบอัตราการวางงานท้ังจังหวัด รอยละ ๐.๙๗  
ถือวาอัตราการวางงานของประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีอัตราท่ีตํ่ากวามาก  ประชากรบางสวนมี
รายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางหมูบานสวนมากมี
อาชีพคาขาย  มีหางราน  รานคา  ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉล่ียตํ่ากวาคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทตอป  รอยละ  ๗๕  ไมมีการเก็บ
ออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรตํ่าคาครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง  ประชากรมี
พ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีบางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง  องคการบริหารสวนตําบล ไดแกไขปญหาโดยจัด
โครงการสงเสริมอาชีพ  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุมอาชีพใน
ชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร  เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการ
บริหารจัดการและความรูดานการตลาด   
          (๓)  การวิเคราะหขอมูลสงัคม   

 ดานแรงงาน   จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  
ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แต
คาแรงในพ้ืนท่ีตํ่ากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป 
บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานในเมือง  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางาน
นอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการ
จางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข    จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกร
สวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  
ไดแก โรคความดัน เบาหวาน    โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการ
รักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ 
องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  และอาสาสมัครสาธารณะสุข
มูลฐาน  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเร่ืองนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให
ความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  
ผูปกครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ และประชากรสวนใหญยังใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชอยู  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไม
เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้
องคการบริหารสวนตําบลพยายามอยางย่ิงท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จัด
กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

 ดานการศึกษา  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม 
รอย 

ละ ๙๙  อาน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาค
บังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  ๙๙  ดาน
การศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบล  ไดจัดกิจกรรม 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสามศูนย  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

            ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมี
กิจกรรมทางศาสนา  (พุทธ)  และประชากรบางรายท่ีไปรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขต
องคการบริหารสวนตําบล ใหความรวมมือกันทํากิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  
ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี รวมท้ังท่ีเปนคร้ังคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การ
แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลคือ จัดกิจกรรมตางๆ   พยายามท่ีจะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวม
และรณรงคใหเห็นถึงโทษของการด่ืมสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาเยาวชน
ตานยาเสพติด  งานประเพณี  เปนตน 
    ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  
สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน
สถานท่ีจัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการ
แจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา  การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือ
ระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการ
รวมมือกันหลายฝาย เปนเร่ืองท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              
    ดานยาเสพติด  ปญหายาเสพติดในหมูบานองคการบริหารสวนตําบลโนนเมือง
พัฒนา  จากการท่ีทางสถานีตํารวจไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในขององคการบริหาร
สวนตําบลมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับ
ความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา 
การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเร่ืองของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   
 

 

 

 

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  
รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็
เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจาก
แหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไม
สามารถหาแหลงน้ํา   สําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา ขององคการบริหารสวนตําบล ไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับ
ประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน โครงการโนนเมืองพัฒนาเมืองสะอาดนาอยูโดยการมีสวน
รวมของชุมชนในการคัดแยกและการกําจัดขยะอยางถูกวิธีโดยใชเตาเผาขยะ  ใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี  โครงการปลูก
ตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมร่ืนสวยงาม 
ใหนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน   

(๕)  ดานการเมือง – การบริหาร 



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

องคการบริหารสวนตําบลไดจัดต้ังหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล  มีท้ังหมด ๑๑  
หมูบาน  แตละชุมชนมีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน  ๔๔ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางของ
องคการบริหารสวนตําบล  ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกต้ังเปนอยางดีเชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ ประชาชนมาใชสิทธิเลือกต้ัง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังนายก
องคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   ๒,๘๖๖   คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน  ๓,๔๑๖  คน  คิดเปน
รอยละ  ๘๓.๙๐  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา   ๒,๘๖๖   
คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน  ๓,๔๑๖  คน  คิดเปนรอยละ  ๘๓.๙๐    ปญหาคือการแขงขันทางการเมือง
คอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกต้ัง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน   
สมาชิกสภา  นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและ
ใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกต้ังท่ี
กระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข  
โดยเร่ืองจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  จากผลการประชุมทุกคร้ังท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดง
ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และ
ประชาชนไดรับประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการ
อบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ 
สําหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลให
เจริญเทาเทียมกับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนๆ และองคการบริหารสวนตําบลมีโครงการจัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช
ในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเน่ืองจากขอจํากัดดาน
งบประมาณ  มีอัตรากําลังพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลจํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในดานบริการ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ได ทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
เกษตรอินทรีย 

๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาํเนนิงานไดเอง 
 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน
การทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 

- การพาณชิยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 จําหนายสินคา 
๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตํ่าระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลง
รับซ้ือ  

 - เกษตรกรในพืน้ท่ี - ผลผลิตมีราคา
สูงข้ึน 

 ๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน 

 - ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงาน
มากข้ึน 

 ๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย
ตอป ตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐ บาท   
 

 - ประชาชนท่ีมี
รายไดตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐาน รายได 

๒.การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

  

-ไฟฟา 
  

๑) ไฟฟาสองสวางทางและ
ท่ีสาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนนิการครอบคลุมพืน้ท่ี
ไดท้ังหมด 

- ทางและท่ี
สาธารณะในเขต  
อบต. 

- ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๒) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นท่ียังไมเปนท่ี
สาธารณะ จะดําเนนิการได
ก็ตอเม่ือตองเปนท่ี
สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนนิการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

    

 
ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 
ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 
ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการทวมขัง 
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต อบต. - มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้าํได
สะดวก ไมทวมขัง 
ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ 

๓. การพัฒนาดาน
แหลงนํ้า 

๑) ขาดแคลนแหลงน้าํใน
การเกษตรและน้าํประปา
สําหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลง
น้ําและมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ประชาชนบางครวัเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําท่ียังไม
สะอาดและมีส่ิงเจือปน เชน 
จากน้ําฝน น้ําท่ีไมได
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอปุโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนบริโภค
น้ําท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

    

๔. การพัฒนาดาน ๑) เยาวชนและวัยรุนติด - สังคมในชุมชน - เยาวชนและวัยรุน - เยาวชนและวัยรุนมี



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

สังคม เกมส   บุหรี่ เหลา สา
เสพติด และทองกอนวัยอัน
สมควร 
     

 ในเขต  อบต. อนาคตท่ีด ี

๒) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจทําใหเกิด
อบุัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน 
ติดต้ังสัญญาณไฟระ
พริบเพือ่เตือนให
ระมัดระวัง 

๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบานเมืองที่
ดี 
 

๑) เปนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณในการอาํนวยความ
สะดวกแกผูมาติดตอ
ราชการภายในสํานักงาน
ปจจุบนัเครื่องมือในการ
อํานวยความสะดวกไม
เพียงพอในการใชงาน 

- สํานักงาน - อบต.  -จัดหาวัสดุอปุกรณ
ในการอาํนวยความ
สะดวกใหมากข้ึน   

๒) บุคลาการในการทํางาน
มีจํานวนไมเพียงพอ 

- สํานักงาน - อบต. - จัดหาบุคลากร
เพิ่มข้ึนใหเพียงพอกับ
ตําแหนงงาน  

 

 

 

ดาน... 
 

 

 

 

 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. การพัฒนาดาน
สาธารณะสุข 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด 
โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพืน้ท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคติดตอ 

 ๒) ประชาชนในพื้นท่ีปวย
เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี
เพิ่มข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดนั 

 - ประชาชนกลุม
เส่ียงและผูปวย 

 

 ๓) ประชาชนบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลอืก
บริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัยไดถูกตอง 

๗. ดานการศึกษา  
ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  

๑) การศึกษาส่ือการเรียน
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรบัการศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงกวาข้ัน

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรบั
การศึกษาท่ีสูงข้ึน มี



                                        แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองคการบริหารสวนตําบลโนนเมืองพัฒนา  อําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครวัยากจน    

งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

 ๒) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิน่ถูกลืมเลอืนไป
มาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถิน่ ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภมิู
ปญญาทองถิ่น ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 

     

 

 

 

 

 

 

๓.๓ ความเชื่อมโยง... 
 

 

 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๘. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๑) เปนพืน้ท่ีท่ีมีดนิเค็มและ
น้ําใตดนิเปนน้าํเค็มหรือมี
รสกรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดนิและน้ําใตดิน - พื้นท่ีในเขต  อบต. - ปญหาเรือ่งดนิเค็ม
ลดลง จดัหาแหลง
น้ําจากแหลงอืน่เพิ่ม
มากข้ึน   

 ๒) มีปญหาเรื่องขยะ - ส่ิงแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะลดลง 
ชาวบาน สามารถ
กําจัดขยะไมสงผล
กระทบตอชุมชน 
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