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ค าน า 

 
เนื่องด๎วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก๎ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น   เพ่ือใช๎เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในชํวงของ
แผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให๎การด าเนินการให๎เป็นไปตามกฎหมายดังกลําว   องค์การบริหารสํวนต าบล         
สวนหมํอน  จึงต๎องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขึ้น  เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต๎องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอนได๎  โดยได๎ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น จัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข๎อง  เพ่ือแจ๎งแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  รับทราบปัญหาความต๎องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข๎อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
โดยให๎น าข๎อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข๎อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นแล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสนอแนะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
๔.  กรณีองค์การบริหารสํวนต าบล ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนท๎องถิ่นตํอสภาองค์การ

บริหารสํวนต าบล เพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ได๎พิจารณาเห็นชอบรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที ่                  
3/๒๕๖4  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท๎องถิน่ดังกลําว และด าเนินการประกาศใช๎ตํอไป   
 

 
(ลงชื่อ) ................................................................ผู้อนุมัต ิ

              (นายธนวรรธน ์ สงัข์ทอง) 
                                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

                                              วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
เร่ือง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)     

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

ด๎วยองค์การบริหารสํ วนต าบลสวนหมํอน   ได๎ด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่ น                    
(พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดํวนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่  ๑4 ธันวาคม  ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น               
(พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน ได๎พิจารณา
และมีมติเห็นชอบรํางแผนพัฒนาดังกลําว  ในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/๒๕๖4  วันที่ 29  
กันยายน    พ.ศ. ๒๕๖4  ณ  ห๎องประชุมสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  และนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลสวนหมํอนได๎อนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕70) วันที่ 29  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว 
 

ดังนั้น  เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข๎อ ๒๔  ข๎อ ๒๕  และเพ่ือให๎การบริหารงานขององค์การบริหาร
สํวนต าบลสวนหมํอนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช๎ได๎อยํางถูกต๎อง  รวมทั้งให๎
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและประชาชนทั่วไปได๎รับทราบ  องค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  จึงประกาศใช๎
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยให๎มีผลนับตั้งแตํ  ณ  วันประกาศเป็นต๎นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดู
หรือสอบถามเพ่ิมเติมได๎ที่  ศูนย์ข๎อมูลขําวสารขององค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ณ  ที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลสวนหมํอน หมูํที่  6  ต าบลสวนหมํอน  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแกํน  โทรศัพท์            
๐๔3-040023   

      
จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

    (ลงชื่อ) 
                (นายธนวรรธน์  สังข์ทอง) 

               นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
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ส่วนที ่1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

(1) ด้านกายภาพ 
 

1)  ที่ตัง้ของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
         ต าบลสวนหมํอน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นชํวงที่เมืองมัญจาคีรีถูกยุบและตั้งเป็นอ าเภอมัญจาคีรี  เดิมต าบลสวนหมํอนมีชื่อวํา
ต าบลมูลตุํน ตํอมาได๎เปลี่ยนชื่อต าบลมูลตุํนเป็นต าบลสวนหมํอนมาจนถึงปัจจุบันนี้   

          ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ตั้งอยูํทางทิศเหนือของที่วําการอ าเภอมัญจาคีรี  
ตั้งอยูํ เลขที่ - หมูํที่ 6 บ๎านโนนเขวา ต าบลสวนหมํอน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน มีระยะทางไปตามถนน
มัญจาคีร-ีบ๎านทุํม ประมาณ 7 กิโลเมตร ด๎านทิศตะวันตกถนนมัญจาคีรี-บ๎านทุํมเข๎าไป ประมาณ 300 เมตร 
  2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
      พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบ  มีล าน้ าชีไหลผํานทางด๎านทิศตะวันออก  และพ้ืนที่ราบลาดเอียงไป
ทางทิศใต๎ของต าบล  ในพ้ืนที่หมูํที่ 1,2,9,10,11,12 และ 13 จะเป็นพ้ืนที่ราบลุํม บางสํวนอยูํใกล๎แมํน้ าชี  ท าให๎
เกิดน้ าทํวมในฤดูน้ าหลาก 

             อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดตํอ ต าบลโพนเพ็ก  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศใต ๎  ติดตํอ ต าบลกุดเค๎า  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันออก ติดตํอ ต าบลหนองแปน  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันตก ติดตํอ เทศบาลต าบลนาขํา  อ าเภอมัญจาคีรี 
และมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดตํอต าบลโพนเพ็ก  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก
บริเวณทุํงนาด๎านตะวันออกเฉียงเหนือของบ๎านหนองตํอ บริเวณพิกัด ทีซี 353904  ตัดตรงผํานทุํงนาไปทางทิศ
ตะวันออกตามแนวกึ่งกลางล าห๎วยปากดาว  บริเวณพิกัด  ทีซี 381904 ระยะทางประมาณ 2.8 ก.ม  จากนั้นขึ้น
ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าห๎วยปากดาวจนบรรจบกับล าห๎วยน๎อยบริเวณพิกัด  ทีซี  383932  ระยะทาง
ประมาณ  3.4  กม.  และขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าห๎วยน๎อยจนถึงกึ่งกลางล าห๎วยบริเวณพิกัด   ทีซี  
384938  ระยะทางประมาณ 0.6 กม.  จากนั้นตัดตรงผํานทุํงนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงกึ่งกลาง
ถนนสายมัญจาคีรี – บ๎านทุํม ที่พิกัด  ที่ซี  391942  ระยะทางประมาณ 0.8  กม.  แล๎วขึ้นไปทางทิศเหนือตาม
กึ่งกลางถนนสายมัญจาคีร ี– บ๎านทุํม   จนกึ่งกลางถนนบริเวณพิกัด ทีซี  391355  ระยะทางประมาณ 1.2 กม.  
จากนั้นตัดตรงลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ผํานบริเวณปุาโปรํงด๎านทิศเหนือหนองปอแดงจนถึงพิกัด   ทีซี  
410939 ระยะทางประมาณ  2.5 กม.    และตัดตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ผํานปุาโปรํงจนถึงต๎นล าห๎วย
หินเกิ้งบริเวณพิกัด ทีซี  434909 ระยะทางประมาณ 3.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุดรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  
15.2  กม.    
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับต าบลหนองแปน  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากกึ่งกลางล าห๎วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด  ทีซี  434909  ตัดตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ผํานปุาโปรํง
ตัดผํานถนนสายบ๎านปุาผุ – บ๎านนาจาน  บริเวณพิกัด  ทีซี  430884  ผํานถนนสายบ๎านนาจาน – บ๎านโคก
กลาง  บริเวณพิกัด ทีซี  428871  ตัดผํานหนองเบ็นลงไปจนถึงกึ่งกลางแมํน้ าชีบริเวณพิกัด  ทีซี 423845  
ระยะทางประมาณ  6.4 กม.  จากนั้นลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ตามกึ่งกลางแมํน้ าชีจน  ถึงกึ่งกลางแมํน้ าชี
บริเวณพิกัด  ทีซี  407820  ระยะทางประมาณ 6.5 กม. เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  13.1 
กม.  
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ทิศใต้   ติดตํอกับต าบลกุดเค๎า   อ าเภอมัญจาคีรี     จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขตเริ่มต๎น 
จากกึ่งกลางแมํน้ าชีบริเวณพิกัด ทีซี 407820  ตัดตรงผํานทุํงนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ผํานบึงกุดเค๎า    
จนถึงปากล าห๎วยปลาปากบริเวณพิกัด  ทีซี 387838    ระยะทางประมาณ 2.7 กม.  จากนั้นขึ้นไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามล าห๎วยปลาปาก  จนถึงกึ่งกลางล าห๎วยบริเวณพิกัด  2.8  กม. ทีซี 372862  ระยะทาง
ประมาณ  3.2  กม. แล๎วตัดตรงผํานทุํงนาไปทางทิศตะวันตกจนถึงกลางถนนสายบ๎านบัว–บ๎านนาขํา ด๎าน ทิศ
เหนือบ๎านบัวที่บริเวณพิกัด ที่ซี 353863 ระยะทางประมาณ 1.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทางทั้งสิ้น
ประมาณ 7.8  กม. 

ทิศตะวันตก  ติดตํอกับเทศบาลต าบลนาขํา  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกํน โดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากก่ึงกลางถนนสายบ๎านบัว – บ๎านนาขํา  บริเวณพิกัด  ทีซี  353863  ตัดตรงผํานปุาโปรํงและทุํงนาขึ้น
ไปทางทิศเหนือจนถึงกลางทุํงนาด๎านตะวันออกเฉียงเหนือบ๎านหนองตํอบริเวณพิกัดทีซี  353904  เป็นจุดสิ้นสุด  
ระยะทางประมาณ  4.1  กม.   

 3)  ลักษณะภูมิอากาศ 
  แบบมรสุม 3 ฤดู  
  -ฤดูร๎อน (มีนาคม-มิถุนายน)  
  -ฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม)  
  -ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) 

  4)  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเขตต าบลสวนหมํอนสํวนใหญํเป็นดินนทรายละเอียด ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์
ต่ า อุม๎น้ าได๎น๎อย แตํมีคุณสมบัติในการระบายน้ าได๎ดี จึงเหมาะส าหรับการท าการเกษตรด๎านการปลูกพืชไรํพืช
สวน เชํน อ๎อย มันส าปะหลังไม๎ผล ตําง ๆ เป็นต๎น ดินที่เป็นปัญหา คือ ดินเค็ม  

         ปัญหาด๎านทรัพยากรดินในเขตต าบลสวนหมํอนเกิดขึ้นทั้งจากลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่คือ 
ดินเค็ม และจากการท าการเกษตรหรือใช๎ที่ดินอยํางไมํเหมาะสมและขาดการบ ารุงดิน  สํงผลให๎เกิดปัญหาหน๎าดิน
ถูกชะล๎างพังทลายในพ้ืนที่ที่เป็นดินตื้น และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งพบกระจายอยูํทั่วไปในต าบลโดยสรุปดิน
ในเขตต าบลสวนหมํอนมีศักยภาพปานกลาง 

         ส าหรับการพัฒนาการเกษตรและสํวนใหญํเป็นดินที่ต๎องได๎รับการปรับปรุงบ ารุงดินในด๎านตําง ๆ 
เชํน การจัดการในแงํความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต๎น      
    5)  ลักษณะของแหล่งน้ า 

    1) แหลํงน้ าธรรมชาติ 
-แมํน้ าชี ผํานหมูํที่ 13 ของต าบลสวนหมํอน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
-ล าห๎วย  หนองบึง   
2) แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น 
-ฝาย  บํอน้ าตื้น  ประปาหมูํบ๎าน  ถังเก็บน้ าฝน  บํอโยก    

  6) ลักษณะของไม้และปุาไม้  
ต าบลสวนหมํอนปุาโคกหลวงอยูํในพื้นท่ีรับผิดชอบรํวมกัน 4 ต าบล ได๎แกํ ต าบลสวนหมํอน   

ต าบลโพนเพ็ก  ต าบลหนองแปน  และต าบลทําศาลา  ในสํวนของต าบลสวนหมํอนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  
10,513 ไรํ  ซึ่งปัจจุบันปลูกไม๎ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม๎โตเร็วและปลูกไม๎นานาพรรณ  

  

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
1) เขตการปกครอง 
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ต าบลสวนหมํอน   แบํงเขตการปกครองออกเป็น 14 หมูํบ๎าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้าน 
บ๎านสวนหมํอน 
บ๎านมูลตุํน 
บ๎านกอก 
บ๎านปุาผุ 
บ๎านขาม 
บ๎านโนนเขวา 
บ๎านเหลํากกหุํง 
บ๎านสวําง 
บ๎านโคกกลาง 
บ๎านโนนพยอม 
บ๎านสวนหมํอน 
บ๎านขามปูอม 
บ๎านชีวังแคน 
บ๎านกอก 

    ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 สวนหมํอน 1 

นายชัยพร       ศรีลาชม 
ผู๎ใหญํบ๎าน 

2 มูลตุํน 2 นายบัญญัติ      หมูํสุพิน ผู๎ใหญํบ๎าน 
3 กอก 3 นางอังคณา      พินิจมนตรี ผู๎ใหญํบ๎าน 
4 ปุาผุ 4 นายประดิษฐ์     นีระพงษ์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
5 ขาม 5 นายสมพร        พิมมะสอน ผู๎ใหญํบ๎าน 
6 โนนเขวา 6 นายสนิท          กันยาโม ๎ ผู๎ใหญํบ๎าน 
7 เหลํากกหุํง 7 นายสุขสันต์         โทดา ผู๎ใหญํบ๎าน 
8 สวําง 8 นายสากล         หงษาพันธ์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
9 โคกกลาง 9 นายวิทยา        พุทธมาตย์ ผู๎ใหญํบ๎าน 
10 โนนพยอม 10 นางสัมฤทธิ์       ทองน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน 
11 สวนหมํอน 11 นายนิพนธ์       โสชาล ี ก านันต าบลสวนหมํอน 
ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

12 ขามปูอม 12 นายนัฎฐพล     โตโส ผู๎ใหญํบ๎าน 
13 ชีวังแคน 13 นายประสิทธิ์    ไชยแสง ผู๎ใหญํบ๎าน 
14 กอก 14 นายชยุต  โกจารย์ศรี ผู๎ใหญํบ๎าน 
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2) การเลือกตั้ง 
  ต าบลสวนหมํอนได๎มีประกาศให๎มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน ในวัน
อาทิตย์  ที่  20  ตุลาคม 2556  แบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 5,971 คน      
มีผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง 4,584 คน  คิดเป็นร๎อยละ  76.77 
 
 ผู้บริหารท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายพสิษฐ์        ถมปัด นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
2 นายสมบัติ        ปานด๎วง            รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
3 นายนิพนธ์        สามล รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 
4 นายนิธิเดช        พิมพิค๎อ เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน 

 
และได๎มีประกาศให๎มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่น  ในวันอาทิตย์  ที่  20  ตุลาคม 2556  แบํงเขต

การเลือกตั้งออกเป็น 14 เขตเลือกตั้ง  ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง 5,969 คน  มีผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง 4,583 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  77  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  จ านวน 28 คน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายกงทอง  นาเหล็ก ส.อบต. หมูํที่1 ประธานสภา อบต.สวนหมํอน 
2 นายเทิดศักดิ ์ คนมีสัตย์ ส.อบต. หมูํที่2 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
3 นายบพิธ  สุวรรณภูสิทธิ ์ ส.อบต. หมูํที่3 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
4 นายบุญมี  หมูํมูลตุํน ส.อบต. หมูํที่4 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
5 นายประมวล  ยิ่งนอก ส.อบต. หมูํที่5 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
6 นายส ารอง  ผางแพํง ส.อบต. หมูํที่6 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
7 นายมังกร  ชูเชิด ส.อบต. หมูํที่7 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
8 นายภานุวัชร   บุญเทพ ส.อบต. หมูํที่8 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
9 นายสมพร  วื้นซีแซง ส.อบต. หมูํที่9 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 

10 นายสุรพล  ศรีบุญเรือง ส.อบต. หมูํที่10 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
11 นางนิระดาพร  โสชาล ี ส.อบต. หมูํที่11 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
12 นายพิเชษฐ์  ปานด๎วง ส.อบต. หมูํที่12 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
13 นางแดง   ศรทศพล ส.อบต. หมูํที่13 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 
14 นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก ส.อบต. หมูํที่14 สมาชิกสภา อบต.สวนหมํอน 

 (3)  มูลประชากร   
1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จากข๎อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบประชากรจากทะเบียน

บ๎าน ต าบลสวนหมํอน อ าเภอมัญจาคีรี  มีประชากร รวมจ านวน 7,569  คน  เป็นชาย 3 ,762 คน หญิง 
3,900 คน  มีความหนาแนํนเฉลี่ย 119.8  คนตํอตารางกิโลเมตร  และการตรวจสอบบ๎านจากทะเบียนบ๎านมี
จ านวน 2,๓๗๗ หลัง      
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หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 สวนหมํอน 499 54๗ 1,046 421 
2 มูลตุํน 532 544 1,081 312 
3 กอก 350 367 717 237 
4 ปุาผุ 146 156 302 87 
5 ขาม 251 270 521 160 
6 โนนเขวา 303 297 600 166 
7 เหลํากกหุํง 268 278 546 160 
8 สวําง 215 238 543 147 
9 โคกกลาง 163 163 328 143 

10 โนนพยอม 137 121 258 80 
11 สวนหมํอน 310 308 618 247 

  

 
หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

12 ขามปูอม 111 86 197 57 
13 ชีวังแคน 227 244 471 120 
14 กอก 212 265 477 153 

      รวม 3,762 3,900 7,569 2,490 
 
2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 อายุ ต่ ากวํา 18 ปี ชาย 665 คน หญิง 645 คน 
 อายุ 19-60 ปี  ชาย 2,379 คน หญิง 2,401 คน 
 อายุ มากวํา 60 ปี ชาย 630 คน หญิง 837 คน 
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(4) สภาพทางสังคม 
       1) การศึกษา 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ผู้บริหารโรงเรียน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ๎านสวนหมํอน บ๎านสวนหมํอนหมูํที่ 1 นายบรรพต  จันทร์ดาเสือ  
2 โรงเรียนบ๎านมูลตุํน บ๎านมูลตุํน  หมูํที่ 2 นางสาวญานิสา  สะภา  
3 โรงเรียนบ๎านกอกปุาผุวิทยา บ๎านกอก  หมูํที่ 3 นายส าเริง  แก๎วสมบัติ ขยายโอกาส 
4 โรงเรียนบ๎านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ บ๎านขาม  หมูํท่ี 5 นายประมวล ผอนนอก  
5 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ บ๎านโนนเขวา  หมูํที ่6 นายทวีป โคตรทองหลาง  
6 โรงเรียนบ๎านเหลํากกหุํงสวําง บ๎านเหลํากกหุํง หมูํที7่ นายเดช  รอบคอบ ขยายโอกาส 
7 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา บ๎านโคกกลาง หมูํที ่9 นายประพันธ์  อันภักดี  
8 โรงเรียนบ๎านวังแคน บ๎านชีวังแคน หมูํที ่13 นายวุฒิพงษ์  ศรีจันทรา  

จ านวนนักเรียน 
 
ที่ 

 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน 
หมายเหต ุ

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร  
1 บ๎านสวนหมอํน 17 8 25 20 14 34 - - - 31 22 53  
2 บ๎านมูลตุํน 9 11 20 17 5 22 - - - 26 16 42  
3 บ๎านกอกปุาผวุิทยา 11 4 15 25 25 50 22 10 32 67 44 110  

4 บ๎านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ ์ 3 2 5 11 6 17 - - - 14 2 22  
5 บ๎านโนนเขวาประชารกัษ ์ 5 3 8 13 6 19 - - - 26 16 42  
6 บ๎านเหลํากกหุํง-สวําง 17 9 26 22 27 49 11 9 20 50 45 95  

7 ไตรมิตรศึกษา 8 10 18 14 8 22 - - - 22 18 40  
8 วังแคน 7 4 11 18 15 33 - - - 24 18 42  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลสวนหมํอน 
37 33 70 - - - - - - - - -  

              รวม 89 95 185 156 1๑7 273 44 33 77 275 234 509  

 

จ านวนครู/อาจารย์/บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โรงเรียน 
ข๎าราชการครู ต าแหนํงอื่น นักการ รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร  ช ญ ร 
1 บ๎านกอกปุาผวุิทยา 2 11 13 2 3 5 1 4 14 18 
2 บ๎านสวนหมอํน 3 6 9 1 - 1 - 4 6 10 
3 เหลํากกหุํงสวาํง 1 10 11 2 4 6 1 3 14 17 
4 บ๎านมูลตุํน 3 3 6 - - - - 3 3 6 
5 ไตรมิตร 4 - 4 2 1 3 1 6 1 7 
6 โนนเขวาประชารักษ ์ 1 3 4 1 1 2 1 2 4 6 
7 บ๎านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ ์ 1 2 3 1 1 2 1 2 3 5 
8 วังแคน 2 - 2 - 3 3 1 3 3 6 

รวม 17 35 52 9 13 22 6 27 48 75 
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2)  สาธารณสุข  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  2 แหํง 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ 
บุคลากร 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1 โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล  

บ๎านสวําง 
หมูํที่ 8 

หมูํที่ 1,4,5,6,7,8,11 1.นายบรรดิษ  งามคณุ 
 
2.นายศราวุธ อนัคทัศน์ 
3.นางทิพากร ไทยด ี
4. 
5. 

-ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล 
-เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 
-พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
- 
- 

2 โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบล  

บ๎านกอก 
หมูํที่ 14 

หมูํที่ 
2,3,9,10,12,13,14 

1. นายจักพงษ ์เจรญิคุณ 
2. นางสายสุดา สัตย์พันธ ์
3. นางสาวบุรสักร เอนอํอน 
4. นางสาวชํอนภา ดาทุมมา 
5.นางวิจิตรา กองค๎า 
6.นางสาววิศินีย์ อาจเจรญิ 
7.นางกาญจนา โคตรเจรญิ 

-เจ๎าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
-พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
-เจ๎าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
-นักวิชาการสาธารณสุข 
-พนักงานผู๎ชํวยพยาบาล 
-พนักงานบริการ 
-พนักงานบริการ 

 
3) อาชญากรรม 

  โดยพ้ืนฐานแล๎วสาเหตุแหํงการประกอบอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอน  จ าคล๎ายคลึงกัน
เกิดจากปัญหาทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมื่อคนเราประกอบอาชญากรรมหรือคิด
วํา  การค๎าขายของผิดกฎหมาย  การค๎ายาเสพติด  การพนัน ฯลฯ  สามารถสร๎างความร่ ารวยได๎ในระยะเวลาสั้นจึง
ประกอบอาชญากรรม  ซึ่งปัญหาเหลํานี้จะน๎อยมากในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอน  และอยูํในการก ากับดูแลของสถานี
ต ารวจภูธรมัญจาคีรี 

  4) ยาเสพติด 
  ปัญหาการติดสารเสพติดเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลตํอชีวิตของคนที่ติดยา  ครอบครัว  และสังคม
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุการติดสารเสพติดหลายประการ  ซึ่งสาเหตุตํางๆมีความเก่ียวข๎องกัน  ดังนี้ 
  -ความอํอนไหวทางจิตใจและอารมณ์  ซึ่งรุนแรงมากน๎อยแล๎วแตํบุคคล 
  -ติดเพราะถูกชักชวน  ถูกหลอกลวง  ถูกบีบบังคับจากหมูํคณะ 
  -การแสดงคํานิยมที่ต๎องการจะตํอต๎านตํอค าสั่งสอน หรือห๎ามปรามจากผู๎ใหญํ 
  - อาจเป็นเพียงความอยากรู๎อยากเห็น อยากลอง อยากมีประสบการณ์ 

-วัยรุํนที่ด๎อยโอกาสต๎องการหนีจากสภาพของตนชั่วคราว การใช๎ยานับเป็นการที่ท าให๎ตนลืม
เหตุการณ์นั้นได๎ชั่วคราว ซึ่งปัญหาเหลํานี้จะน๎อยมาในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอน และอยูํในการก ากับดูแลของ
สถานีต ารวจภูธรมัญจาคีรี 

 
  5) การสังคมสงเคราะห์  

  สภาวะความเป็นอยูํของประชาชนชาวต าบลสวนหมํอน เป็นสิ่งที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลให๎ 
ความส าคัญและเป็นหํวงเป็นใยอยํางยิ่ง จึงได๎มีการจัดสวัสดิการสังคมขึ้นเพ่ือดูแลสํงเสริมความเป็นอยูํของ 
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ประชาชน และให๎การสงเคราะห์ผู๎ขาดแคลนไร๎ที่พ่ึง ผู๎ประสบภัย ดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ให๎การ สนับสนุน 
และสํงเสริมการประกอบอาชีพแกํชุมชนและประชาชน ให๎เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได๎โดยมี งานสั่งคม สงเคราะห์ 
ดูแลเกี่ยวกับการให๎ความชํวยเหลือประชาชน ผู๎ทุกข์ยาก รวมถึงงานพัฒนาชุมชน ดูแลเกี่ยวกับการท างานด๎านการ
พัฒนาชุมชนด๎านตําง ๆ เชํน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดถึงงานกองทุน งานออมทรัพย์ และสนับสนุนสง
เสริมการประกอบอาชีพ ดูแลสวัสดิการของผู๎สูงอายุและผู๎พิการหรือทุพพลภาพ 
5. การบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง 
  1) ถนนสายหลัก 

-ถนนทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 2062  ผําน  ม.1,ม.3,ม.4,ม.6,ม.7,ม.8 
  2) ถนนสายรอง 

-ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.สวนหมํอน  ดังนี้ 
ถนนเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน   มีความยาวทั้งสิ้น 37,713 เมตร    
 -ถนนลาดยาง ระยะทางรวม 7,732  เมตร 

  

  2) การไฟฟูา  
ในต าบลสวนหมํอน  อยูํในการดูแลของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอมัญจาคีรี  
                     - มีไฟฟูาใช๎ครบทั้ง     14     หมูํบ๎าน     
  3) การประปา  
 

การใช๎น้ าประปาในต าบลสวนหมํอน         
 - มีการใช๎น้ าประปาภูมิภาคอ าเภอชนบท ได๎แก ํหมูํที ่1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 

- มีการใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน  (บาดาล)  ได๎แกํ หมูํที ่4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
- มีการใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน  (ผิวดิน)  ได๎แกํ หมูํที ่14 

   4) โทรศัพท์  

    ระบบการติดตํอสื่อสารมีทั้ งระบบโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน  มีบริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบที่มีให๎บริการอยํางทั่วถึงทุกพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังมี Internet ไร๎สายไว๎บริการฟร ี    
(Free Wifi) ส าหรับผู๎ที่สนใจสามารถแจ๎งขอรหัสใช๎งานได๎ฟรี ณ ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน ใน 
วัน และเวลาราชการ 

  5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล๎ที่สุด ได๎แกํ ไปรษณีย์อ าเภอมัญจาคีรี ซึ่งหํางจากองค์การบริหาร    สํวน
ต าบลสวนหมํอน ประมาณ 7 กิโลเมตร 

 

(6)  ระบบเศรษฐกิจ 

  1) การเกษตร 
  สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลสวนหมํอนเป็นสภาพเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก กวําร๎อย 

ละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม อาศัยแหลํงน้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก เชํน การท านา การปลูกมัน 
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ส าปะหลัง  เป็นต๎น หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล๎วคนในพ้ืนที่ก็จะวํางงานเนื่องจาก ไมํมีอาชีพรองรับ สํวน
อีกร๎อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
   

       2) การประมง 

  ต าบลสวนหมํอน ไมํการประกอบอาชีพหรือท าการประมงในพ้ืนที่แตํอยํางใดเนื่องจากไมํมีแหลํง
น้ าที่เพียงพอหรือเหมาะสมส าหรับการท าประมงในพ้ืนที่ 
     3) การปศุสัตว์ 

  ต าบลสวนหมํอน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูํบ๎าน 
ของต าบลสวนหมํอน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกํน 
     4) การบริการ 
  -ร๎านค๎าขาย/รับซื้อสินค๎า       จ านวน  85  แหํง   
  -โรงสีข๎าว         จ านวน  27  แหํง  
  -ร๎านซํอม/โรงเก็บรถ/วัสดุ      จ านวน  ๑7  แหํง   
  -ปั๊มน้ ามัน         จ านวน  5  แหํง   
  -ห๎องเชํา         จ านวน  5  แหํง   

    5) แหล่งท่องเที่ยว 

  มีหมูํบ๎านเตําเป็นสถานที่ทํองเที่ยวการเดินทางไปหมูํบ๎านเตําบ๎านกอก ต าบลสวนหมํอน อ าเภอ
มัญจาคีร ีจังหวัดขอนแกํนจากตัวเมืองขอนแกํนไปทาง อ.ชุมแพ ผํานทางแยกเข๎าสนามบินขอนแกํนไปตามถนนถึง
สี่แยกบ๎านทุํม ประมาณ 14 กม.เลี้ยวซ๎ายแยกเข๎าไปใช๎เส๎นทางหลวงหมายเลข 2062 ไป   อ.มัญจาคีรีถึง หลัก
กม.ที 40 ด๎านซ๎ายมือจะถึงปากทางเข๎าบ๎านเตําเลี้ยวไปตามถนนประมาณ 50 ม. ก็จะถึงสวนเตํา 

               6) อุตสาหกรรม 
  -โรงทอเสื่อ 1  แหํง 
  -โรงปูน (ซีแพค) 1 แหํง 

       7) แหล่งพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบ๎าน จ านวน  140  คน 
  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน  160  คน 
  กลุมํพัฒนาสตรีต าบล  จ านวน  14  คณะ 
  กลุํมอาชีพ   จ านวน  6  กลุํม 

 

        8)  แรงงาน 
  ราษฎรพ้ืนที่สํวนใหญํประมาณร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได๎แกํ  ท านา  ท าไรํ  
ท าสวน  เป็นการประกอบอาชีพภายในครัวเรือน  จึงไมํจ าเป็นต๎องมีการจ๎างแรงงาน  หรืออาจจะมีบ๎างในชํวงในฤดู
การท านาอาจใช๎แรงงานจากเพ่ือนบ๎าน  
(7) เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
        1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
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หมู่ที ่

หมูบ่้าน จ านวนประชากร รวม(คน) จ านวน
ครัวเรือน 

พ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 สวนหมํอน 500 559 1,059 382 3,276.47 
2 มูลตุํน 539 539      1,078 299 3,139.55 
3 กอก 348 364 712 299 1,761.48 
4 ปุาผุ 144 155 299 81 2,915.36 
5 ขาม 256 280 536 157 2,068.25 
6 โนนเขวา 295 296 591 163 9,941.00 
7 เหลํากกหุํง 268 278 546 154 2,431.87 
8 สวําง 234 224 458 144 2,458.04 
9 โคกกลาง 163 166 329 136 3,997.97 

10 โนนพยอม 141 116 257 74 1,776.76 
11 สวนหมํอน 312 312 624 238 1,952.56 
12 ขามปูอม 110 90 200 56 1,023.85 
13 ชีวังแคน 222 243 465 118 1,662.46 
14 กอก 210 251 461 144 1,594.44 

 
  2) ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ราษฎรสํวนใหญํประมาณร๎อยละ 90  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได๎แกํท านา  ท าสวน  ท าไรํ  
และการเลี้ยงสัตว์  สํวนอีกร๎อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

    3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
-แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แมํน้ าชี ผํานหมูํที ่13 ของต าบลสวนหมํอน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
  ล าห๎วย  หนองบึง  39  แหํง/สาย 
-แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  คลองชลประธาน 1 แหํง/สาย 
  บํอบาดาลสาธารณะ  24  แหํง 
  บํอบาดาลเอกชน  36  แหํง 

4) ด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
  มีการใช๎น้ าประปาภูมิภาคอ าเภอชนบท ได๎แกํ หมูํที ่1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 
  มีการใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน (บาดาล) ได๎แกํ หมูํที ่4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
  มีการใช๎น้ าประปาหมูํบ๎าน (ผิวดิน) ได๎แกํ หมูํที ่14 

 

    (8) ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
           1) การนับถือศาสนา 
  ต าบลสวนหมํอน ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99 ของประชากรทั้งหมดสํวน
ร๎อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น ๆ 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 
 

      2) ประเพณีและงานประจ าปี 
                ประเพณีท่ีส าคัญของท๎องถิ่นซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  จะด าเนินการจัดท าเป็น
ประจ าทุกปี  คือ งานเทศกาลกล๎วยไม๎ปุาบานและของดีเมืองมัญจาคีรีและงานประเพณีสงกรานต์ 

             3) ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น 

     ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่โดดเดํนของต าบลสวนหมํอน คือ การจักสานเครื่องมือเครื่องใช๎จากวัสดุ
ธรรมชาติ  พรมเช็ดเท๎า การทอผ๎ามัดหมี่  การท าขนม  ปลาส๎ม  เป็นต๎น   
   ภาษาถ่ิน  ภาษาไทยถิ่นอีสาน  หรือภาษาอีสาน  เป็นภาษาท๎องถิ่นที่ใช๎พูดส าหรับการสื่อสารใน
ต าบลสวนหมํอนและใช๎ภาษาไทยส าหรับในการติดตํอราชการหรือกับหนํวยงานตําง ๆของทางราชการ 
     

      (9)  ทรัพยากรธรรมชาติ   
       1) น้ า 
     แหลํงน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า  ล าห๎วย     จ านวน   10  แหํง 
   หนองน้ าสาธารณะ   จ านวน      แหํง 
      แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น 
   ฝาย   จ านวน  6  แหํง 
   สระน้ า   จ านวน  5  แหํง 
   ระบบประปาหมูํบ๎าน จ านวน  14  แหํง 
   บํอน้ าตื้น  จ านวน  1  แหํง 

           2) ปุาไม้ 
ปุาโคกหลวงอยูํในพ้ืนที่รับผิดชอบรํวมกัน 4 ต าบล ได๎แกํ ต าบลสวนหมํอน  ต าบลโพนเพ็ก  

ต าบลหนองแปน  และต าบลทําศาลา   ในสํวนของต าบลสวนหมํอนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ   10,513   ไรํ  
ซึ่งปัจจุบันปลูกไม๎ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม๎โตเร็วและปลูกไม๎นานาพรรณ 

   3) ภูเขา 

ในพ้ืนที่ต าบลสวนหมํอนไมํมีภูเขา  เนื่องจากอยูํในพ้ืนที่ที่เป็นลักษณะพ้ืนที่ราบ 

   4) คุณภาพของลักษณะธรรมชาติ 

  ต าบลสวนหมํอนมีทรัพยากรน้ า จากแหลํงน้ าธรรมชาติ แมํน้ าชีไหลผําน ล าห๎วยและ บึงกุดเค๎า 
สภาพปัญหาในด๎านการขาดแคลนน้ าในฤดูแล๎ง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะฝนแล๎ง ฝนทิ้งชํวง สภาพดินทรายที่ไมํกัก
เก็บน้ า แหลํงน้ าธรรมชาติตื้นเขิน ปัญหาน้ าทํวมเวลาน้ าหลาก 

    (10)  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
1) ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายการ 
รายได้ (บาท) 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
รายได๎จากภาษีอากร  253,368.97 572,028.12 530,000 
รายได๎ที่ไมํใชํภาษีอากร  988,790.78 736,765.38 1,416,621.01 
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เงินอุดหนุนทั่วไป  26,187,241.81 25,495,678.41 20,778,842.87 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
ระบุวัตถุประสงค์ 

 287,406 274,716.80 255,760.20 

รวม  27,716,807.56 27,079,188.71 22,981,224.08 
 
 

รายการ 
รายได้ (บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายได๎จากภาษีอากร 253,368.97 572,028.12 530,000 473,457.14 
รายได๎ที่ไมํใชํภาษีอากร 988,790.78 736,765.38 1,416,621.01 1,666,712.10 
เงินอุดหนุนทั่วไป 26,187,241.81 25,495,678.41 20,778,842.87 20,094,902.73 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 
ระบุวัตถุประสงค์ 

287,406 274,716.80 255,760.20 219,222.60 

รวม 27,716,807.56 27,079,188.71 22,981,224.08 22,454,294.57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบรายได้แต่ละปี 
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2) จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ปัจจุบัน (เมษายน 2564) จ านวน 41 คน 
และสํวนราชการในองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  มี  4  สํวน ดังนี้ 

 ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน  17  คน 
1. นายไกรสิทธิ  จ าปามี  
ต าแหนํง ปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล (นักบริหารท๎องถิ่น) ระดับ กลาง  
เลขที่ต าแหนํง 05-3-00-1101-001  
2. นางรัตน  พิมาลัย   
ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต๎น  
เลขที่ต าแหนํง 05-3-01-2101-001 
3. นายทักสิน  หินวิเศษ 
ต าแหนํง  นิติกร  ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 05-3-01-3105-001 
4. นายยุพราช  พระนาศรี  
ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ช านาญงาน  
เลขที่ต าแหนํง 05-3-01-4805-001 
5. นางสาวอุมาภรณ์  นาเหล็ก 
ต าแหนํง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง 05-3-01-3103-001 
6. นายสุขสันต์  ภาวะรัตน์ 
ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน 
เลขท่ีต าแหนํง 05-3-01-4805-002 
7. นางสาวฐานิตา  ชารี 
ต าแหนํง  นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหนํง 05-3-01-4101-001 
8. นางมานิดา  ค าภู 
ต าแหนํง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหนํง  05-3-12-3205-001 
9. นายพิเชษฐ์  มูลสอน      พนักงานเครื่องสูบน้ า (ลูกจ๎างประจ า ถํายโอน 
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10. นายสุคนธ์ นามเข็ม               ผู๎ชํวยพนักงานเครื่องสูบน้ า (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
11. นางสาววันวิสา  เจริญสุข          ผู๎ชํวยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
12. นางสาวพรลภัส  ผงสา           ผู๎ชํวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ๎างตามภารกิจ)

 13. นางสาวศิรลิักษณ์  พุทธา          ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
14. นางสาวอังคณา  เหลําโนนเขวา   ผู๎ชํวยนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
15. นายวิลาศ  ชาลีกัน      พนักงานขับรถบรรทุกน้ า (พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
16. นายลือชัย  พวงพันธ์               พนักงานขับรถยนต์สํวนกลาง (พนักงานจ๎างทั่วไป) 
17. นายศักดิ์ณรงค ์ พ้ัวลี                นักการภารโรง (พนักงานจ๎างทั่วไป)     

ต าแหน่งในกองคลัง  จ านวน  7   คน 
 1. นางสาววิไลลักษณ์  วันจงค า 
 ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองคลัง  ระดับต๎น  เลขที่ต าแหนํง 05-3-04-2102-001 

2. นางรุํงฤด ี โขํศรี   
ต าแหนํง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหนํง 05-3-04-3201-001 
๓.  นางรัตนา  นามเข็ม 
ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎  ระดับ ช านาญงาน  เลขที่ต าแหนํง 05-3-04-4204-001 
4. นางสาววราวรรณ  เชิดชู 
ต าแหนํง  เจ๎าพนักงานพัสดุ  ระดับ   ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหนํง  05-3-04-4203-001 
5. นางสาวจิรนันท์  ถาไชยลา ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
6.  นางสาวปุณยานุช  สอนวินิจฉัย  ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 

    7. นางสาวสุรางค์รัตน์  เหลาหลํม    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
 

    ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน  4  คน 
1.  นายเฉลิม  โคตรทา   
ต าแหนํง  ผอ.กองชําง (นักบริหารงานชําง) ระดับ ต๎น เลขที่ต าแหนํง 05-3-05-2103-001 
2. นายสุทธิพงษ์  ฤทธิ์รักษา 
ต าแหนํง  นายชํางโยธา  ระดับ ปฏิบัติงาน เลขที่ต าแหนํง 05-3-05-4701-001 
3. นายสุติพงษ ์ ใจหมั่น     ผู๎ชํวยชํางโยธา (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
4. นายพีระวัฒน์  อเนกรัตน์   ผู๎ชํวยนายชํางโยธา (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 

ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  จ านวน  7  คน 
1. นางสาวปราณประภัสสร  ทุยเวียง   
ต าแหนํง  ผู๎อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ระดับ ต๎น  
เลขที่ต าแหนํง 05-3-08-2107-001 
2. นายกีรติ  รุํงวงษ์ 
ต าแหนํง นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการ เลขที่ต าแหนํง 05-3-08-3803-001 
3. นายวีระพล  สมีกลาง      ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
4. นางสาวรัตนศิริ  มั่งมา     ผู๎ดูแลเด็ก (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
5. นางสาวมัสยา  แมํเขียว    ผู๎ดูแลเด็ก (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) 
6. นางสาวภัสสร  ปานาไทย  ผู๎ดูแลเด็ก (พนักงานจ๎างตามภารกิจ)     

 สามารถจ าแนกตามโครงสร้างได้ดังนี้ 
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  1. ส านักปลัด อบต. จ านวนข๎าราชการ  8  คน 
  2. กองคลัง  จ านวนข๎าราชการ  4 คน 
  3. กองชําง  จ านวนข๎าราชการ  2 คน 
  4. กองการศึกษา  จ านวนข๎าราชการ  2 คน 
   รวม  จ านวนข้าราชการ ๑6 คน 

ลูกจ๎างประจ า (พนักงานเครื่องสูบน้ า) จ านวน   1 คน 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ   จ านวน  16 คน 
พนักงานจ๎างทั่วไป   จ านวน  2 คน 
พนักงานจ๎างรายเดือน   จ านวน  6 คน  
 รวม จ านวนลูกจ๎างประจ า/พนักงานจ๎าง  25 คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร   (พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง) 

  ประถมศึกษา   จ านวน    -     คน 
  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน     ๒๑  คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน     16  คน 
  สูงกวําปริญญาตรี  จ านวน     4    คน 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหม่อน 

องค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอน  ประกอบด๎วย  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลสวนหมํอนและ
ฝุายบริหาร    โดยมีโครงสร๎าง   ดังนี้ 
โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 
 
 
  
       
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา   อบต. 
 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

ประธานสภา   อบต. 
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-งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

-งานการเงินและบัญชี 
-งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได๎ 
-งานทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

-งานกํอสร๎าง 
-งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานสํงเสริมการศึกษา 

 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
                   1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80) 

๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมา ได๎สํงผลให๎

ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบน 
ของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ 
ประเทศไทยหลุดพ๎นจากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎ เปรียบ 
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยํางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตรา 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ ๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ 
ตํอปี ในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ

รองประธานสภา  

อบต. 

เลขานุการสภา   อบต. 

สมาชิกสภา   อบต. 

รองนายก  อบต. รองนายก  อบต.  เลขานุการนายก  อบต 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชี 
 

ส านักปลัด  อบต. กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไมํฟ้ืนตัวได๎เต็มที่ โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎
อยํางเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข๎ามาเพ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ผ ลิ ต  ป ร ะ ก อ บ กั บ แ ร ง ง า น ไ ท ย ยั ง มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง คุ ณ ภ า พ 
และสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายส าคัญตํอการพัฒนา
ประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพ้ืนฐานตําง ๆ และการ
คุ๎มครองทางสั งคม อ่ืน  ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเ พ่ิมมากขึ้น  แตํยั งคงมีปัญหา เรื่ องคุณภาพ 
การให๎บริการที่มีมาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่ อมล้ าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ 
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการรักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความ
ชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อยํางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง  ลดความขัดแย๎ง 
ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่น 
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความรักความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก 
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให๎การพัฒนาประเทศ 
ในมิติตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือดูแลผู๎สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํ
การเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม๎วําประเทศไทยจะมีต าแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู  

สูํเอเชีย แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ท าให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศ 
เพ่ือนบ๎านยังคงเป็นความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความส าคัญ 
กับปัญหาด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท๎าทายตํอการสร๎างบรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน 
ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตํางกันอยํางยั่งยืน 

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสูํระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ 
จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลตําง ๆ ทั้งในด๎าน 
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ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสูํความเชื่อมโยง 
ในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค๎ามนุษย ์และการลักลอบเข๎าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ  หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ  
และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ชํวยท าให๎เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น  แนวโน๎ม
ส าคัญที่จ าเป็นต๎องมีการติดตามอยํางใกล๎ชิด อาทิ การรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎า  
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํ ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะกํอให๎เกิดโอกาส
ใหมํ  ๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํม ผู๎บริ โภคสูงอายุที่ จะมีสัดสํวนเ พ่ิมขึ้นอยํ างตํอเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น  ประชากรในประเทศ
ไทยจะมีชํวงอายุที่แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํ  ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรม 
ที่แตกตํางกัน ดังนั้น การเตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎  
ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท๎าทายส าคัญในระยะตํอไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจท าให๎เกิดความต๎องการแรงงานตํางชาติ 
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะท าให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวํา อาจท าให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให๎เกิดความ
เสี่ยงตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหารและน้ า  ขณะที่
ระบบนิเวศตําง ๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการ
รองรับความต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ อยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมี
ความแตกตํางกัน ท าให๎การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
บูรณาการจะได๎รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ท า ง เ ลื อ ก  ร ว ม ถึ ง ก า ร ส ร๎ า ง ส ม ดุ ล ค ว า ม มั่ น ค ง 
ด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น  กฎระเบียบและข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมี
ความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตําง ๆ ที่ส าคัญ เชํน เปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะได๎รับการน าไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการจ๎างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืน ๆ ที่
ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและ
รวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎  เทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ การปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผล
ให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสูํปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความ
รุนแรงมากข้ึนได ๎หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น
อยํางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพ้ืนฐาน และองค์ความรู๎สมัยใหมํมีระดับความ
แตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตําง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลําวจะสํงผลตํอทั้ง
การจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมาก
ขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะ
อาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่ า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมํทัน
หรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให๎เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวน
ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น  ซึ่ ง ปั จ จั ย ทั้ ง ห ม ด ดั ง ก ลํ า ว จ ะ สํ ง ผ ล ใ ห๎ ปั ญ ห า ค ว า ม ย า ก จ น 
และความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน๎มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตําง  ๆ ข๎างต๎น เห็นได๎
วําบริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
จึงจ าเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง  มีความรํวมมือ 
ในลักษณะประชารัฐจากภาคสํวนตําง ๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอยํางบูรณาการ 
เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณภาพ มีความรู๎ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎
สามารถด าเนินชีวิตได๎อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ 
และกติกาใหมํ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว  ซึ่งจ าเป็นต๎องมี 
การพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน  
และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนาของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสูํการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ทุกภาคสํวน 

นอกจากนี ้ประเทศไทยต๎องให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหาร รักษาไว๎
ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช๎พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สู งขึ้น   
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และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่องต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศ 
มากขึ้น รวมทั้งให๎ความส าคัญของการรวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เพ่ือกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต๎องสร๎างความพร๎อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ให๎เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตําง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให๎เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาตําง ๆ จ าเป็นต๎องค านึงถึงความสอดคล๎องกับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่
อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล๎อม 
และปัจจัยการพัฒนาตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ 
และครอบคลุม อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิด 
การปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎าง  การขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศ
เจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต๎องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักใน
ด๎านตําง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางเป็นบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุงแก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ  และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอ่ืน  ๆ เ พ่ือน าไปสูํการปฏิบัติ 
ทั้งในระดับยุทธศาสตร ์ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตําง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให๎การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ 
อันได๎แก ํการมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยูํอยํางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและ
ก า ร มี เ กี ย ร ติ แ ล ะ ศั ก ดิ์ ศ รี ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น ม นุ ษ ย์  ค ว า ม เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง ช า ติ  
ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลง 
ของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคง 
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น าไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชน 
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มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยูํอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํม
ประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อยํ าง เทํ า เทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอยํางทั่ วถึ งทุกภาคสํ วน  มีคุณภาพชี วิตตามมาตรฐาน 
ขององค์การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง 
ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎
สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต
เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของ 
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลัง 
ในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎  ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎  การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อม 
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาล 
มีนโยบายที่มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย 

๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให๎บรรลุตามวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  

ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศข๎างต๎น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให๎ประเทศไทย
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ 
ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได๎รับการ
พัฒนายกระดับไปสูํการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร๎างมูลคําเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมํที่จะสร๎างและเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได๎ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสูํภาคสํวนตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสม คนไทยได๎รับการพัฒนา 
ให๎เป็นคนดี เกํง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์สํวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู๎ รับ  
ปรับใช๎” เทคโนโลยีใหมํได๎อยํางตํอเนื่อง สามารถเข๎าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรม
ได๎อยํางเทําเทียมกัน โดยไมํมีใครถูกทิ้งไว๎ข๎างหลัง 

การพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุํงเน๎นการสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  
โดยประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
ความสามารถในการแขํงขัน ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยแตํละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี  และระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ  
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ได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงที่มีอยูํ 
ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับสํวนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ตํอการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด๎านอ่ืน ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อน 
ไปได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุํงเน๎น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากร 
ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ  
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขําย
ระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อม 
ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการ 
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้ง
การสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ  ขยายโอกาส
ทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ้น 
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร๎อมทั้ง 
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตํอสังคม
และผู๎อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญที่ให๎ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น 
มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมท าเพื่อสํวนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่น  การเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  
และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งด๎านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยําง
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บูรณาการ ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให๎ทุกฝุายที่เก่ียวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวม
ในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน อันจะน าไปสูํ 
ความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที ่
ในการก ากับหรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัว 
ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ 
ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง 
มีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยม 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตส านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
อยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๑. บทน า 
ความมั่นคงถือเป็นเปูาหมายส าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคง 

ให๎น้ าหนักความส าคัญกับมิติที่เกี่ยวข๎อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แตกตํางกันไปตาม
บริบทแวดล๎อมของแตํละห๎วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่สํงผลให๎สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางก๎าวกระโดดและพลิกผัน ได๎ท าให๎มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข๎าด๎วยกัน
อยํางไมํอาจแบํงแยกได๎ ด๎วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสม เป็นกรอบ
แนวคิดใหมํที่เรียกวํา “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงจึงมีเปูาหมายส าคัญเพ่ือ 
บริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ 
ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ ให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามและภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ด๎านความมั่นคงท่ีมีอยูํในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
สํวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศทั่วโลก  
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุํงที่จะเอื้ออ านวยประโยชน์ตํอการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ 
ด๎านอ่ืน ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อนไปได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําวข๎างต๎น ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงจึงได๎ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ให๎ความส าคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือปรับสภาพแวดล๎อมด๎านความมั่นคงให๎
ประเทศมีความสงบเรียบร๎อยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะต๎องมีการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ตํอความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน เชํน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค๎ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทาง
การเมือง ปัญหาความไมํสงบในบางพ้ืนที่  รวมทั้งปูองกันไมํให๎เกิดปัญหาใหมํ  เชํน ปัญหาที่ เกิดจาก
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแขํงขันทางการค๎าและการย๎ายถิ่นของทุน
ข๎ามชาติ นอกจากนี ้เพ่ือให๎การด าเนินการดังกลําวสามารถบรรลุผลที่เป็นรูปธรรมทั้งปัจจุบันและในอนาคต จึง
มีความจ าเป็นที่จะต๎องพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ   
ด๎วยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  
ให๎มีความพร๎อมและเพียงพอในการปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน 
แก๎ไข และรับมือกับปัญหาความมั่นคงและภัยพิบัติทุกมิติ  ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อยํางบูรณาการทั้ง
ภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ เพ่ือเสริมสร๎างความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก๎าวหน๎า ให๎กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยํางยั่งยืน ทั้งนี้ การด าเนินการดังกลําวจะประสบผลส าเร็จได๎จะต๎องมีการ
พัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ให๎สามารถท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ตํอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด๎านตําง ๆ ให๎สามารถ
ขับเคลื่อนไปได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนดอยํางแท๎จริง 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงมีเปูาหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรํงเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึกด๎านความมั่นคงให๎เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน
ด๎านการขําวให๎มุํงเน๎นการบูรณาการข๎อมูลขําวสารด๎านความมั่นคงอยํางเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก 
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง และกลไกในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงให๎มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอยํางแท๎จริง โดยปัญหาความมั่นคงเรํงดํวนที่
จะต๎องด าเนินการแก๎ไข ประกอบด๎วย ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด 
ปัญหาความไมํสงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตในระบบ
ราชการ 
๒. เปูาหมาย 

๒.๑ ประชาชนอยูํดี กินด ีและมีความสุข  
๒.๒ บ๎านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
๒.๓ กองทัพ หนํวยงานด๎านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร๎อมในการ

ปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคง 
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด๎านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได๎รับการยอมรับโดยประชาคมระหวําง

ประเทศ 
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอยํางมีประสิทธิภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 
๓.๑ ความสุขของประชากรไทย  
๓.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
๓.๓ ความพร๎อมของกองทัพ หนํวยงานด๎านความมั่นคง และการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคง 
๓.๔ บทบาทและการยอมรับในด๎านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวํางประเทศ 
๓.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร๎างเสริมความสงบเรียบร๎อยและสันติสุขให๎เกิด

ขึ้นกับประเทศชาติบ๎านเมือง ให๎สถาบันหลักมีความม่ันคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอยํางยั่งยืน ประชาชนอยูํดีมีสุข 
มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข๎มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํกัน
พร๎อมที่จะรํวมแก๎ไขปัญหาของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง  มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให๎คนไทยทุกคนในทุกภาคสํวน มีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได๎ที่เพียงพอ ได๎รับโอกาสและความเสมอภาค
อยํางเทําเทียม มีความพร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแกํประโยชน์สํวนรวม เข๎าใจ
ปัญหาส าคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให๎ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และ
พร๎อมเข๎ามีสํวนรํวมแก๎ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนชํวยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความ
ปลอดภัยอยํางกว๎างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีให๎บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม สร๎างเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหน๎าที ่รับผิดชอบตํอสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนการมีสํวนในการแก๎ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให๎กับทุกภาคสํวนทั้งประชาชน ต ารวจ 
ทหาร และหนํวยงานด๎านความมั่นคงอ่ืน ๆ ผํานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ตําง ๆ ตลอดไปจนถึง
การด าเนินการอ่ืนทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยํางตํอเนื่องและจริงจังจนประสบผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับอยํางชัดเจน 
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๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  เพ่ือให๎คนในชาติ 
มีจิตส านึกรักและหวงแหน มุํงจงรักภักดี พร๎อมธ ารงรักษาไว๎ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให๎เป็น 
สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนท้ังชาติ โดยปลูกฝังและสร๎างความตระหนักรู๎ถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร๎างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผํานทาง
กลไกตําง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร๎างสรรค์  น๎อมน าและเผยแพรํศาสตร์พระราชา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริตําง ๆ ให๎เกิดความเข๎าใจอยํางถํองแท๎ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช๎อยํางกว๎างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจน
สํงเสริมให๎ยึดถือหลักค าสอนซึ่งเป็นแกํนแท๎หรือค าสอนที่ถูกต๎องของศาสนามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
อุปถัมภ์และคุ๎มครองพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสํวนใหญํนับถือมาช๎านาน  โดยการ
สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผํหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะชํวยพัฒนาทั้งจิตใจและ
ปัญญา รวมทั้งต๎องจัดให๎มีมาตรการและกลไกในการปูองกันมิให๎มีการบํอนท าลายพระพุทธศาสนาไมํวําใน
รูปแบบใด การสํงเสริมให๎พุทธศาสนิกชนมีสํวนรํวมในการด าเนินมาตรการหรือกลไกดังกลําวด๎วย  ตลอดจน
อุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอ่ืนให๎มุํงเน๎นการสั่งสอนคนให๎เป็นคนดี รักความสงบสันติสุข พร๎อมทั้งมีสํวนรํวมในการ
สร๎างความมั่นคงให๎กับประเทศชาติบ๎านเมือง และชํวยเสริมสร๎างการอยูํรํวมกันของคนตํางศาสนาอยําง
ปรองดอง ไมํให๎เกิดการแบํงแยกแตกตําง 

๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตน เพ่ือให๎การบริหารจัดการบ๎านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่สอดคล๎องกับบริบทของไทย เอ้ืออ านวยตํอการพัฒนาประเทศให๎เจริญ 
ก๎าวหน๎าได๎อยํางยั่งยืนตามเปูาหมายที่ก าหนด รวมทั้งได๎ผู๎น าและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเกํง มีความรู๎
ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกล๎าตัดสินใจ โดยปลูกฝังให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีสํวนรํวม
อยํางถูกต๎องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
สํงเสริมให๎นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู๎ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติ
มากกวําประโยชน์สํวนตัวและของพรรคพวกเพ่ือนพ๎อง เสริมสร๎างพรรคการเมืองและสถาบันตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ให๎มีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให๎มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งได๎อยํางสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแก๎ไข
ปัญหาความขัดแย๎งและสร๎างความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเกํง มีความรู๎ความสามารถ 
และกล๎าตัดสินใจ เข๎ามาบริหารประเทศให๎มุํงไปสูํการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนมีสํวนรํวมอยํางแท๎จริงและสอดคล๎องเหมาะสมกับสังคมไทย 

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความม่ันคงที่ส าคัญ เพ่ือให๎ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก๎ไขต๎นเหตุที่เป็น
รากเหง๎าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให๎หมดไป มีการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
อยํางจริงจัง และท าให๎เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหนํวยงาน 
ด๎านความมั่นคงท่ีมีอยูํเดิม เชํน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต๎น หรือที่ต๎องออกแบบใหมํให๎มีประสิทธิภาพ พร๎อมรองรับ
ปัญหาความม่ันคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมํได๎ทุกมิติ ก าหนดและเสริมสร๎างบทบาทของหนํวยงาน องค์กร 
หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการด าเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติ 
ให๎สอดคล๎อง เกื้อกูล และตํอเนื่องกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาที่สาเหตุได๎อยํางแท๎จริง 
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๔.๒ การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก๎ไขปัญหาเดิมที่มีอยูํอยําง 
ตรงประเด็นจนหมดไปอยํางรวดเร็ว และปูองกันไมํให๎ปัญหาใหมํเกิดขึ้นอันจะสํงผลให๎การบริหารจัดการและ
การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด๎าน ด าเนินการไปได๎อยํางตํอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน เพ่ือให๎ปัญหาเดิมที่มีอยูํได๎รับการแก๎ไข 
อยํางจริงจัง จนยุติลง หรือไมํสํงผลกระทบตํอประเทศชาติ รวมทั้งให๎การบริหารและการพัฒนาบ๎านเมือง
เดินหน๎าไปได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท๎จริงของปัญหาของ 
ทุกภาคสํวนในทุกประเด็นอยํางเป็นระบบ สํงเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก๎ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกก าลังคนและทรัพยากรให๎มีสํวนรํวมแบบบูรณาการอยํางแท๎จริง  เสริมสร๎างความรํวมมือกันระหวําง
หนํวยงานหลักและรองในการปูองกัน แก๎ไขปัญหา และชํวยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่
สํงผลตํอความมั่นคงตําง ๆ เชํน การกํอการร๎าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค๎ามนุษย์ การ
หลบหนีเข๎าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค๎าสินค๎าเถื่อน การค๎าและการแพรํระบาดของยาเสพติด การ
ขยายอ านาจหรือแขํงขันกันทางเศรษฐกิจอยํางรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข๎ามาอยํางรวดเร็วของทุนขนาด
ใหญ ํเทคโนโลยียุคใหมํ การย๎ายถิ่นของทุนและแรงงานข๎ามชาติ ที่จะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงของชาติและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึง 
การสํงเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให๎บรรลุผลส าเร็จ 
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

๔.๒.๒ การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ เพ่ือให๎ทราบ
สถานการณ์ลํวงหน๎า และสามารถแก๎ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได๎ทันทํวงทีกํอนที่จะลุกลามตํอไป 
รวมทั้งปูองกันไมํให๎สํงผลกระทบตํอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร๎างศักยภาพและความพร๎อม 
ในทุกด๎าน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ ์แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด๎านการขําวกรอง 
เทคโนโลยี ข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบเฝูาตรวจและแจ๎งเตือนตําง ๆ ของหนํวยงานหลักและหนํวยงานรอง ตั้งแตํ
ขั้นการติดตาม เฝูาระวัง แจ๎งเตือน วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางปูองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแก๎ไขปัญหาความ
มั่นคงที่ส าคัญตําง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอยํางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสร๎างพลังของ
ประชาชนและชุมชนให๎รํวมกับก าลังต ารวจ ทหาร และหนํวยงานด๎านความม่ันคงอ่ืน ๆ ในการเฝูาระวัง ปูองกัน 
และแก๎ไขปัญหาส าคัญตําง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การกํอการร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาติ การแผํ
อิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอ านาจ และการย๎ายถิ่นของทุนข๎ามชาติที่อาจกระทบตํอความมั่นคง ไปจนถึง
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํวนราชการตําง ๆ ให๎ด าเนินการไปตามเปูาหมายการบริหารจัดการและ
พัฒนาประเทศท่ีก าหนดอยํางราบรื่น 

๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพ่ือให๎ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับการแก๎ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข
อยํางยั่งยืน ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมทั้งได๎รับการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแก๎ไขปัญหาที่สํงผลกระทบ
ตํอความมั่นคงอยํางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุํมเปูาหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยง
ระหวํางประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่  แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลอยํางสอดคล๎องตํอเนื่องกันทุกระดับ สํงเสริมและอ านวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพ
ในการเข๎าแก๎ไขปัญหา สภาวะแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีสํวนรํวมของประชาชนและ
ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อยํางเหมาะสม มุํงเน๎นการขจัดปัญหาความขัดแย๎งและความไมํเป็นธรรมให๎ได๎อยําง
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จริงจังและถาวร สํงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีให๎เข๎มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกปูองและแก๎ไขปัญหา
ตําง ๆ ที่จะเกิดข้ึนตํอไป พร๎อมเสริมสร๎างความเข๎าใจกับกลุํมเห็นตํางตามแนวทางสันติวิธี ผํานกลไกตําง ๆ รวม
ไปถึงการพูดคุยกันอยํางเป็นมิตร ผลักดันให๎มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต๎องของศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิต พร๎อมดูแลและปูองกันมิให๎มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทางที่ไมํถูกต๎อง อันจะน าไปสูํการ
ปฏิบัติที่สํงผลกระทบตํอความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการ
สํงเสริมให๎ภาคประชาสังคมรํวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อยํางเข๎มแข็ง ตํอเนื่อง และสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของทุกกลุํมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา” หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร๎างเสริมโอกาสในการเข๎าถึงการบริการตําง 
ๆ ของรัฐให๎ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

๔.๒.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางบกและทางทะเล เพ่ือให๎ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข๎องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งทางบก 
และทางทะเล สามารถด ารงอยูํได๎ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ตํอประชาชน สังคม รวมถึง
ประเทศชาติอยํางยั่งยืน โดยสํงเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งของกองทัพ หนํวยงานเกี่ยวข๎อง และภาค
ประชาชน ให๎สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคูํไปกับการมีสํวนรํวมในกระบวนการสมุทราภิบาล
ในการบริหารจัดการ ปกปูอง และดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของชาติ เสริมสร๎างและบริหารจัดการ 
ความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของไทยอยํางบูรณาการและเป็น
ระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝูาตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเข๎าเมือง การส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน
ทางบก และการเจรจาเพ่ือแก๎ไขปัญหาเขตแดนทางทะเล สร๎างเสริมให๎เจ๎าหน๎าที่รัฐมีบทบาทและขีด
ความสามารถที่เหมาะสม มีการด าเนินการตําง ๆ และสอดสํองดูแลอยํางตํอเนื่อง ก าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์อยําง
ถูกต๎องและเป็นระบบ สร๎ างความตระหนักรู๎ ให๎แกํประชาชนในเรื่ องการให๎ความส าคัญกับฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอยํางเป็นธรรม ตลอดถึงแนว
พระราชด าริในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ปูองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน 
และมีสํวนรํวมในการด าเนินการตําง ๆ อยํางเข๎มแข็งยั่งยืน 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนํวยงานด๎านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ให๎มีความพร๎อม
ในการปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปูองกัน แก๎ไข และรับมือกับปัญหา 
ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให๎มีความพร๎อมและเพียงพอตํอการปูองกันภัย
คุกคามทุกมิต ิทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให๎
สามารถติดตาม แจ๎งเตือน ระงับยับยั้ง และปูองกันปัญหาและภัยคุกคามได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถ
ประเมินสถานการณ์ได๎ถูกต๎อง แมํนย า และทันเวลา โดยเสริมสร๎าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถ 
ของระบบงานขําวกรอง หนํวยงานขําวกรอง และประชาคมขําวกรองในประเทศให๎ทันสมัย ทันสถานการณ ์ 
ทั้งด๎านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข๎อมูลขนาดใหญํ สามารถครอบคลุมการใช๎
งานได๎อยํางครบถ๎วนและตํอเนื่อง มีการบูรณาการข๎อมูลและน าผลผลิตด๎านขําวกรองไปใช๎ในการบริหารจัดการ
ปัญหาและความม่ันคงของชาติในทุกมิติและทุกด๎าน รวมทั้งให๎มีการเสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคประชาชน 
ในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมขําวกรองตํางประเทศอยํางแนํนแฟูน 

๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุก
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มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ เพ่ือให๎ทรัพยากรที่ส าคัญและจ าเป็นทั้งปวงของกองทัพและหนํวยงานความมั่นคง 
ได๎รับการพัฒนา เสริมสร๎างศักยภาพ ให๎มีความพร๎อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรม ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ 
รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปูองกันประเทศ และการปูองกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ตลอดจนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรได๎อยํางเป็นระบบและมี
ขั้นตอนชัดเจน สํงผลให๎สามารถปกปูองอธิปไตยและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงได๎ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาและผนึกก าลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนํวยงานด๎าน
ความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีด
ความสามารถของแตํละหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยํางจริงจัง พร๎อมพัฒนาคน โครงสร๎างก าลังรบและยุทโธปกรณ์ 
ให๎เหมาะสมเพียงพอและเป็นรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามได๎ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ยกระดับการฝึกรํวมให๎เป็นแบบบูรณาการที่ทันสมัย  มีความสมบูรณ์ พร๎อมน าไปปฏิบัติได๎กับ
สถานการณ์จริง เสริมสร๎างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติการรํวมและการปูองกันภัยคุกคามด๎านความมั่นคงกับ
เพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ มิให๎เกิดข๎อขัดแย๎งหรือปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล 
พร๎อมทั้งมีกลไกแก๎ไขปัญหาความเห็นตํางหรือความขัดแย๎ง  ผํานทางการเจรจาและมาตรการทางการทูต 
ตลอดไปจนถึงการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปูองกันประเทศ การพลังงานทหาร 
กิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางตํอเนื่อง เพ่ือสร๎างหลักประกันให๎ประเทศไทยก๎าวไปสูํ
การมีอุตสาหกรรมปูองกันประเทศแบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง สามารถแขํงขัน และลด
การพ่ึงพาหรือน าเข๎าจากตํางประเทศได๎อยํางเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศได๎ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให๎มีความพร๎อมเผชิญกับสภาวะไมํปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้ง
ภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตําง ๆ ได๎อยํางแท๎จริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการ
บริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องทั้งปวงให๎ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพร๎อม
รองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให๎ทุกภาคสํวนมีการฝึกรํวมกันในทุกขั้นตอนอยําง
ตํอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได๎จริง เสริมสร๎างความรํวมมือกันอยํางบูรณาการของทุกภาคสํวนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ให๎มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม ยกระดับการแบํงปันข๎อมูล ทรัพยากร การพัฒนา
เทคโนโลยี และการฝึกอบรมให๎ทุกสํวนรู๎จักและเข๎าใจขั้นตอนการปฏิบัติตําง ๆ อยํางแท๎จริง สามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการได๎ทุกรูปแบบตั้งแตํในระดับชาติไปจนถึงระดับท๎องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการที่เก่ียวข๎องให๎มีความทันสมัยสอดคล๎องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร๎างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อยํางยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือระหวํางประเทศที่จะรองรับปัญหารํวมกันได๎ 

๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให๎เกิด 
ความสันติสุข มั่นคง และสมดุลส าหรับทุกฝุาย ให๎ทุกประเทศพร๎อมเข๎ามีสํวนรํวมในการประสานและปฏิบัติ
ภารกิจตําง ๆ อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุํงแบํงปันและใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขําวสารด๎านความมั่นคง
รํวมกัน อันจะน าไปสูํความรํวมมือในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ อยํางราบรื่นและยั่งยืน โดยสํงเสริมปฏิสัมพันธ์ใน
ทุกระดับและทุกด๎านกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอ านาจและประเทศที่มีความส าคัญทาง
ยุทธศาสตร์ในมิติตําง ๆ อยํางสมดุล พัฒนาและเสริมสร๎างระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความรํวมมือ
ระหวํางประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให๎สามารถด าเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการ
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แลกเปลี่ยน แบํงปัน และใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขําวสารด๎านความมั่นคงรํวมกันอยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง 
ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอยํางสร๎างสรรค์ รวมทั้งเสริมสร๎างความสัมพันธ์ ความ
ไว๎เนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรู๎ในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ พร๎อมทั้งลดความหวาดระแวงระหวํางกัน โดย
อาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตําง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนท าให๎
บรรยากาศการด าเนินการระหวํางประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ด าเนินไปได๎อยํางราบรื่น ตํอเนื่อง และมี
เสถียรภาพอยํางแท๎จริง 

๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค เพ่ือให๎ประเทศ 
ในภูมิภาคอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข สามารถแก๎ไขปัญหารํวมกันได๎อยํางสันติวิธี และรํวมมือกันเพ่ือการพัฒนา 
ให๎เป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยสํงเสริมความเป็นปึกแผํนของประชาคมอาเซียน  
และความเป็นแกนกลางของอาเซียนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีในระหวํางประชาชน 
ในทุกมิติและทุกระดับ ท าการแลกเปลี่ยนและสํงเสริมความรํวมมือระหวํางกันอยํางแนํนแฟูนในทุก ๆ ด๎าน ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ  สั งคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  รวมถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมกับมิตรประเทศ ซึ่งได๎แกํ ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ประเทศส าคัญใน
ภูมิภาค และนานาประเทศท่ัวโลก รวมทั้งกรอบความรํวมมือด๎านความมั่นคงระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่จะชํวยสร๎าง
เสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพรํการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชาให๎เป็นที่เข๎าใจและมีการน าไปประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่องในภูมิภาค อันจะน าไปสูํ
การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืนรํวมกันตํอไป 

๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และท่ีมิใช่ภาครัฐ เพ่ือให๎ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสูํสันติสุข
อยํางแท๎จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันสํงเสริมให๎การด าเนินการและความรํวมมือระหวํางประเทศ
เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหวํางประเทศ พร๎อมค านึงถึงความสัมพันธ์ที่ดี
ระหวํางรัฐตํอรัฐ เอกชนตํอเอกชน และประชาชนตํอประชาชน สร๎างเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการ
ปูองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พร๎อมพัฒนาความรํวมมือและชํวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับ 
ของอนุภูมิภาคแมํน้ าโขง อาเซียน รวมถึงระหวํางมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ส าคัญ อาทิ ความอด
อยาก ภัยพิบัติขนาดใหญํ ฯลฯ สํงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหวํางประเทศและการรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติให๎นานาประเทศตระหนักและให๎การยอมรับถึงความส าคัญ รวมไปถึงการ
เสริมสร๎างพลังบวกหรืออ านาจแบบนุํมนวลของไทย โดยอาศัยการสํงเสริมและเผยแพรํภาพลักษณ์ที่ดีและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ความนิยมวิถีไทย สินค๎าไทย ฯลฯ 
ผํานความสัมพันธ์ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชํองทาง 

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให๎กลไกส าคัญตําง ๆ ท างาน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถสํงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได๎อยํางแท๎จริงเป็น
รูปธรรม มีการใช๎หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางจริงจัง เกิดความมั่นใจได๎วําหนํวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรอง
พร๎อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให๎เกิดความพร๎อมรองรับปัญหาได๎ทุกรูปแบบทุกระดับ
และทุกชํวงเวลาอยํางครบถ๎วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ โดยเสริมสร๎างพร๎อมทั้งยกระดับกลไก หนํวยงาน เชํน 
กองทัพไทย กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
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ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นต๎น และกฎหมายที่มีอยูํเดิมหรือที่พัฒนาขึ้นใหมํ ผํานทางการบูรณาการ
ความรํวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสํวน มีเปูาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม พัฒนาการวางแผน
และเตรียมความพร๎อมในทุก ๆ ด๎าน ก าหนดหนํวยงานและตัวผู๎รับผิดชอบในทุกระดับ พร๎อมฝึกรองรับปัญหา 
สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนให๎การสนับสนุนในทุกด๎าน อยํางตํอเนื่องจริงจังตั้งแตํยามปกติหรือยาม
สงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยํางตํอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคล๎องกับบริบทและ
ความก๎าวหน๎าของยุคสมัย พร๎อมทั้งสามารถสร๎างความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุก
ภาคีเครือขํายที่เก่ียวข๎อง และให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนอยํางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

๔.๕.๒ การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน  ๆ 
เพ่ือให๎การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได๎ตามแผน อยํางมีประสิทธิภาพ เป็น
รูปธรรม และไมํสํงผลกระทบใด ๆ ตํอความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาสํงเสริมการวางแผนคูํขนานแบบบูรณา
การให๎สอดคล๎องรองรับยุทธศาสตร์ชาติในทุก ๆ ด๎าน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข๎องในทุกมิติอยําง
ครบถ๎วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เสริมสร๎างผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการ
ด าเนินการในทุกด๎านให๎ประสานสอดคล๎องและสามารถปฏิบัติรํวมกันได๎อยํางใกล๎ชิดระหวํางหนํวยงานด๎าน
ความมั่นคง ด๎านเศรษฐกิจ และด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งครอบคลุมการสร๎างความมั่นคงให๎กับ
ประเทศชาติในทกุมิติอยํางยั่งยืน 

๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  เพ่ือให๎ 
การด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเป็น
รูปธรรมตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยให๎ส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติพัฒนาและเสริมสร๎างหนํวยงาน 
บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด๎าน 
ความมั่นคงที่มีอยูํ ให๎เกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความรํวมมือของทุกภาคสํวน รวมทั้งมีความ
พร๎อม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคลํองตัว มีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
ตลอดถึงมีบทบาทส าคัญในการรับผิดชอบดูแลปัญหาความมั่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พร๎อมรองรับบริบทที่
จะเปลี่ยนแปลงตํอไปในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลส าเร็จได๎ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
อยํางแท๎จริง 
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ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๑. บทน า 

ในชํวง ๒ ทศวรรษที่ผํานมา ประเทศไทยเผชิญกับความท๎าทายในการพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอยํางตํอเนื่อง อาทิ ปัจจัยด๎านความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ 
ระเบียบระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับการแขํงขันทางการค๎า  ทักษะความสามารถของแรงงาน โครงสร๎าง
ประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยํางรวดเร็วที่สํงผลให๎ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และภาคบริการต๎องปรับตัวให๎สอดรับกับความต๎องการของผู๎บริโภค รูปแบบการค๎าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของประเทศตําง ๆ ในภูมิภาคที่ท าให๎เกิดการลงทุนจากนักลงทุน
ตํางประเทศมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต อาท ิเศรษฐกิจโลก โครงสร๎างประชากร เทคโนโลยี จะท าให๎ประเทศไทยเผชิญความท๎าทายมากขึ้น
ในการเสริมสร๎างความสามารถในการแขํงขันของประเทศในระยะตํอไป 

ในการพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความสามารถของประเทศในระยะตํอไปโดยยึดเปูาหมายในการยกระดับ
ประเทศไทยให๎มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยจ าเป็นต๎องปรับโครงสร๎างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันและสํงผลให๎เกิดการ
ยกระดับรายได๎ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกลําวจะต๎องสํงผลให๎ความเหลื่อมล้ าลดลง ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศในระยะตํอไป จ าเป็นอยํางยิ่งที่ประเทศไทยจะต๎องสร๎างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหมํที่จะชํวยยกระดับ 
การพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ตั้งไว๎  ซึ่งการพัฒนาในชํวง ๒๐ ปีข๎างหน๎า จะมุํงเน๎นการวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหมํมาปรับใช๎และตํอยอดภาคการผลิตและบริการในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 
และสร๎างมูลคําเพ่ิม รวมทั้งการปรับโครงสร๎างภาคการผลิตและบริการในปัจจุบันไปสูํภาคการผลิตและบริการ
ใหมํที่มีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการค๎าให๎สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การสํงเสริมให๎เกิดสังคม
ผู๎ประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน  

ดังนั้น เพ่ือยกระดับการพัฒนาประเทศให๎เป็นประเทศที่มีรายได๎สูงได๎อยํางประสบความส าเร็จใน ๒๐ ปี 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นต๎องมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตํอเนื่อง  รวมทั้งมีขีดความสามารถ
ทางการแขํงขันที่เพ่ิมขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันส าหรับประเทศ
ไทยจึงได๎มุํงพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทาง
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย  
รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด๎านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต 
ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และบริการอนาคต และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนา 
คนรุํนใหมํ รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ
อนาคต บนพ้ืนฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะท าให๎
ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู ํ
ไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขันจึงก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ให๎ความส าคัญ
กับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
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และบริการและการทํองเที่ยว โดยให๎ประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร๎างมูลคําให๎สูงขึ้น 
ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศพัฒนาแล๎ว  
ด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการทํองเที่ยวระดับโลก  
ในขณะเดียวกันจ าเป็นต๎องพัฒนาปัจจัยสนับสนุนตําง ๆ ทั้งในสํวนของโครงสร๎างพ้ืนฐานทางกายภาพในด๎าน
โครงขํายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต๎นทุนในการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคม
โลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูํอนาคต 

๒. เปูาหมาย 
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว เศรษฐกิจเติบโตอยํางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูงขึ้น 

๓. ตัวช้ีวัด 
๓.๑ รายได๎ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได ๎
๓.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
๓.๓ การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
๓.๔ ความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู๎เลํนส าคัญด๎านการผลิตและการค๎าสินค๎า 

เกษตรในเวทีโลกด๎วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร๎อน และมีข๎อได๎เปรียบด๎านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ที่สามารถพัฒนาตํอยอดโครงสร๎างธุรกิจการเกษตรด๎วยการสร๎างมูลคําเพ่ิม  เน๎นเกษตรคุณภาพสูงและ
ขับเคลื่อนการเกษตรด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให๎ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ
และมูลคํา และความหลากหลายของสินค๎าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได๎เดิมและสร๎างฐานอนาคตใหมํที่สร๎าง
รายได๎สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 
เพ่ือให๎เกษตรกรมีรายได๎สูงข้ึน 

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สํงเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค๎าท่ีได๎รับการรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยสํงเสริมการน าอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท๎องถิ่นของไทยมาใช๎ในการผลิตสินค๎าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลคําเพ่ิมสูง  เป็น
สินค๎าเกษตรชนิดใหมํ ให๎รองรับความต๎องการของตลาดยุคใหมํ เพ่ือสํงเสริมเศรษฐกิจของท๎องถิ่น และสร๎าง
จุดเดํน ความแตกตํางของสินค๎าเกษตรไทยในตลาดโลกเพ่ือตอบโจทย์ความต๎องการของผู๎บริโภคที่แตกตํางกัน  
ในประเทศตําง ๆ ได๎ พร๎อมทั้งสํงเสริมการประยุกต์ใช๎ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิต
และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให๎มีสินค๎าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นออกสูํตลาดสม่ าเสมอ รวมถึงสินค๎าเกษตรนอกฤดูกาล  
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให๎ได๎รับการรับรองมาตรฐานทั้งระดับในประเทศและ
ตํางประเทศ การสํงเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์  การสํงเสริมการสร๎างแบรนด์สินค๎า 
ของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และการสร๎างความต๎องการของสินค๎าด๎วยการสร๎างเรื่องราวของสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จัก
และยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและตํางประเทศ รวมทั้งการผลักดันการสํงออกสินค๎าเกษตรอัตลักษณ์ไทย
และสินค๎าที่ได๎รับการรับรองสิ่งบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม๎เขตร๎อนอ่ืน ๆ สูํตลาดโลก 
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๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สร๎างความตระหนักแกํผู๎ผลิตและผู๎บริโภคทั่วโลกในเรื่องความส าคัญ
ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให๎เกษตรกรและผู๎ผลิตท าการผลิต
สินค๎าที่สอดคล๎องกับมาตรฐาน และเข๎าสูํระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได๎รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความนําเชื่อถือ พร๎อมทั้งให๎ความรู๎เกษตรกรด๎านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพ่ือมุํงสูํ
การเลิกใช๎สารเคมีในภาคเกษตร การเพ่ิมพ้ืนที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ในระยะตํอไป โดยสํงเสริม 
การถํายทอดองค์ความรู๎แกํเกษตรกรในการท าเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผํานไปสูํการท าเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแกํเกษตรกรที่ต๎องการท าการเกษตรอินทรีย์  การพัฒนาระบบการตรวจ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของไทย รวมถึงระบบตรวจสอบย๎อนกลับ ส าหรับการตรวจสอบ
ที่มาของสินค๎าในทุกขั้นตอนให๎เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ สํงเสริมการใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ในการสร๎างมูลคําเพ่ิมของภาคการผลิต และน าไปสูํการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลคําสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร๎างความมั่นคงของประเทศทั้งด๎านอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร 
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการ
สํงเสริมการท าเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสํงเสริมการปลูกสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสม
ของสภาพแวดล๎อมในพ้ืนที่ เพ่ือการผลิตและแปรรูปส าหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ การสร๎างเสริมสุขภาพ  
และพัฒนาตํอยอดสูํอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยค านึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความต๎องการของตลาด
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ และการสํงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช๎นวัตกรรมจากภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตรและการแปรรูปสินค๎าจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยสร๎างความรํวมมือที่ใกล๎ชิดระหวํางภาครัฐ เอกชน 
และชุมชนที่มีองค์ความรู๎ ภูมิปัญญาดั้งเดิม พัฒนาตํอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎มีการน า
วัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช๎ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยูํตลอดเวลา รวมทั้ง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร๎างความแตกตําง และเพ่ิมมูลคําในผลิตภัณฑ์และสินค๎าเกษตร 
รวมทั้งสํงเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงของไทยสูํตลาดภายในประเทศและตํางประเทศ โดยสํงเสริมการแปร
รูปสินค๎าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคําเฉพาะ สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดที่มีความหลากหลาย ด๎วยการตํอ
ยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสูํการผลิตเชิงพาณิชย์ การสํงเสริมให๎น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมํ ๆ มาพัฒนาตํอ
ยอดสินค๎าเกษตรขั้นต๎นให๎เป็นผลิตภัณฑ์ใหมํที่มีมูลคําสูง การสํงเสริมการใช๎วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหมํ รวมทั้งการสนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างสรรค์
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เพ่ือปูองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑ์ 
ในระหวํางการขนสํง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินค๎าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ ซึ่งชํวยเพ่ิมมูลคําทางการตลาด
ให๎แกํสินค๎า พร๎อมทั้งสํงเสริมการสร๎างแบรนด์ และขยายชํองทางการตลาดด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งให๎ความส าคัญในการสร๎างเครื่องหมายการค๎าและปกปูองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคําและปริมาณตํอพ้ืนที่สูงสุด และเตรียมพร๎อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการค านึงถึงการใช๎ทรัพยากรอยํางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
ตลอดจนสร๎างสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน โดยสร๎างและน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ
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สมัยใหมํมาใช๎ในการเกษตร ใช๎เทคโนโลยีเกษตรด๎านความแมํนย า เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก
ด๎วยการใช๎ระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายใน
ฟาร์ม เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตตรงตามความต๎องการ คุณภาพคงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้ง
เทคโนโลยีการชํวยบันทึกข๎อมูลส าคัญและติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร์ม การปรับเปลี่ยน
การท าเกษตรกรรมให๎เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนที่  ด๎วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งสํงเสริมการถํายทอด
ความรู๎แกํเกษตรกรให๎เข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาค
เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ระบบการผลิตทางการเกษตรให๎ปลอดวัสดุเหลือใช๎  ตลอดจนพัฒนาระบบ
ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจให๎เกษตรกรใช๎เครื่องมือดังกลําวบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการท าเกษตรกรรม รวมถึง การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยีการเกษตรใหมํ ๆ และการใช๎วิทยาการด๎านเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา
เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกค๎าง 
การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์
และคุณคําทางโภชนาการ ลดการใช๎สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเพ่ือยืด
ระยะเวลาการจ าหนํายผลผลิตและการสํงออก พร๎อมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด๎วยเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตรส าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกล
การเกษตรให๎สูงขึ้นด๎วยการวิจัยและพัฒนา การสร๎างและก าหนดคุณภาพมาตรฐานของสินค๎าเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช๎
ข๎อมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานข๎อมูลจากการประยุกต์ใช๎ระหวํางหนํวยงานตําง ๆ เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยํางยั่งยืนให๎กับภาคเกษตร การสร๎างฐานข๎อมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการด๎าน
ชลประทาน ทะเล และชายฝั่ง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต๎องพร๎อมรับมือและสร๎าง
โอกาสจากความท๎าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  ๔ ที่เป็นผลของการหลํอหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข๎าด๎วยกัน กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยํางรวดเร็วเป็นวงกว๎างและลึกซึ้งทั้งระบบอยํางที่ไมํเคยปรากฏมากํอน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต๎อง
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานโครงสร๎างอุตสาหกรรมและบริการ  โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต 
ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มี
ทักษะและความรู๎ตามความต๎องการของตลาด สร๎างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยํางยั่งยืน 

๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สร๎างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือตํอยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุํงสูํอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการ
เพ่ิมสัดสํวนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลคําเพ่ิมสูง ได๎แกํ ชีวเคมีภัณฑ์ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชส าอาง วัคซีน  
ชีวเภสัชภัณฑ์ และสารสกัดจากสมุนไพร การเพ่ิมการผลิตและสํงเสริมการใช๎พลาสติกชีวภาพ แปลงของเหลือ
ทิ้งจากเกษตรและอุตสาหกรรม ให๎เป็นสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลคํา โดยใช๎ประโยชน์จากวัตถุชีวมวล  
ในการผลิตพลังงานไฟฟูาอยํางคุ๎มคํา เพ่ือลดปัญหาโลกร๎อน และสร๎างรายได๎แกํเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น การเน๎น
การวิจัยและพัฒนา และน าผลงานวิจัยมาใช๎ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น  ตลอดจนให๎ความส าคัญกับระบบ
นวัตกรรมแบบเปิด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได๎เร็วขึ้น 

๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญด๎านบริการ
การแพทย์ของไทยเพ่ือสร๎างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพ่ือรองรับความต๎องการใช๎บริการการแพทย์ 
ที่จะเพ่ิมมากข้ึนทั้งจากสังคมผู๎สูงอายุ และความต๎องการการแพทย์ที่เพ่ิมขึ้นจากทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
เพ่ือน าไปสูํศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์
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ครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การผลิตอวัยวะเทียม การผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์
การแพทย์ การผลิตเภสัชภัณฑ์ซึ่งรวมถึงชีวเภสัชภัณฑ์ และการให๎บริการการแพทย์ที่เกี่ยวข๎องอยํางตํอเนื่อง 
รวมถึงการสํงเสริมการพัฒนาและการใช๎เทคโนโลยีการแพทย์ใหมํ ๆ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให๎กับคนไทย การน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในบริการการแพทย์ เพ่ือลดต๎นทุนการรักษาพยาบาล ยกระดับการให๎บริการการแพทย์
อยํางมีคุณภาพในระดับสากล และสร๎างความมั่นคงให๎กับระบบสาธารณสุขของไทย พร๎อมทั้งการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการทํองเที่ยวเพ่ือสุขภาพ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสํงเสริมและดูแลสุขภาพ
และรักษาผู๎ปุวยทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ  

๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล 
ข๎อมูลและปัญญาประดิษฐ์ในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมและบริการ  
ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุํนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ สร๎างแพลตฟอร์มส าหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตให๎กับประชาชน โดยการสร๎างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือเป็นแรง
ขับเคลื่อนประเทศไทย และสํงเสริมการลงทุนระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นน าของโลกใน
อุตสาหกรรมเหลํานี้ เพ่ือให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการวิจัยและพัฒนา การสร๎างความตระหนักและให๎
ความรู๎แกํประชาชน และประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับภาคการผลิตและ
บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร๎างนวัตกรรม และด าเนินธุรกิจใหมํ ๆ การผลักดันให๎ผู๎ประกอบการได๎รับการ
รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และสร๎างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพ่ือขยายธุรกิจไทยใน
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุํนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ให๎ครอบคลุมตลอดทั้งหํวงโซํมูลคําระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู๎ประกอบการที่
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได๎ สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ตําง ๆ และสนับสนุนการใช๎ข๎อมูลเปิดที่ไมํกระทบตํอสิทธิสํวนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนา และการตํอยอดทางธุรกิจ พร๎อมทั้งการสร๎างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู๎เพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่ใช๎เทคโนโลยี
เหลํานี้ และสร๎างแรงจูงใจให๎บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให๎มาท างานในไทย  ตลอดจนให๎ความ
ชํวยเหลือและเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี 

๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ ใช๎ต าแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทยในการสํงเสริมการคมนาคม ขนสํง และโลจิสติกส์ ให๎เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพ่ือการสํงออก 
สูํตลาดโลก และศูนย์กลางการทํองเที่ยวในภูมิภาค ลดต๎นทุนทางด๎านโลจิสติกส์และเพ่ิมมูลคําจากการเป็น
ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ สํงเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข๎อง โดยการสํงเสริมการสร๎างศูนย์กลางด๎าน 
โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและเชื่อมตํอกับเครือขํายโลจิสติกส์ของโลก  การผลักดันการเปลี่ยนผํานของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสูํอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟูาอัจฉริยะ สํงเสริมเทคโนโลยีและพัฒนา
อุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสํงเสริมการลงทุนที่เน๎นการวิจัยและพัฒนาและการถํายทอด
เทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการที่
เกี่ยวข๎องโดยยกระดับบริการซํอมบ ารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน ซึ่งจะตํอยอดไปยังชิ้นสํวน
ยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนด๎านบริการดูแลรักษาและซํอมแซมอากาศยานเพ่ือขยายตลาด
บริการดูแลรักษาและซํอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการบินและอวกาศ การสํงเสริม
และพัฒนาการขนสํงรูปแบบใหมํที่สอดคล๎องกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่
เกี่ยวเนื่อง พร๎อมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความต๎องการของอุตสาหกรรมยาน
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ยนต์ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และบริการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากร
ผู๎เชี่ยวชาญตํางชาติให๎เข๎ามาท างานในไทย และจัดตั้งศูนย์ให๎ค าปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนให๎อุตสาหกรรม
ยานยนต์ การบินและอวกาศ และโลจิสติกส์ ตลอดจนหนํวยงานก ากับดูแล ให๎ได๎รับมาตรฐานสากลและสร๎าง
ความรํวมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวํางประเทศ 

๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
ที่ไทยมีศักยภาพ เพ่ือลดการพ่ึงพาจากตํางประเทศ และพัฒนาตํอยอดเป็นอุตสาหกรรมสํงออกตํอไป โดยการ 
ตํอยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงด๎านตําง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเข๎มแข็งอยูํแล๎ว 
รวมทั้งสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงด๎านตําง  ๆ และเทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ในบริบทด๎านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางด๎านวิจัยและพัฒนา การ
ออกแบบ และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการให๎ความ
ชํวยเหลือระหวํางและหลังเกิดภัยพิบัติ พร๎อมทั้งการสร๎างอุตสาหกรรมที่สํงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ เพ่ือลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร์ ตํอเศรษฐกิจและสังคม และปกปูองอธิปไตยทางไซเบอร์ เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของชาติจากการท าธุรกิจดิจิทัล สํงเสริมการจัดหาพลังงานให๎เพียงพอ เพ่ือเป็นฐานความ
มั่นคงด๎านพลังงานของประเทศ พร๎อมไปกับการเพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ให๎มี 
ความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองทางด๎านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรมด๎าน
พลังงานที่มีมูลคําเพ่ิม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหมํ  และอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง  
การพัฒนาอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ รวมทั้งการผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร ไปพร๎อมกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ 
การทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุํงพัฒนา
ธุรกิจด๎านการทํองเที่ยวให๎มีมูลคําสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด๎วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย และใช๎ประโยชน์จาก
ข๎อมูลและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือสร๎างสรรค์คุณคําทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการทํองเที่ยวให๎สอด
รับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ โดยการสร๎างและใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขนาดใหญํ  รวมทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสํงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแกํ
นักทํองเที่ยวทุกกลุํม รวมถึงคนพิการและผู๎สูงอายุ การใช๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวให๎เอ้ือตํอผลิตภัณฑ์ชุมชน
และเศรษฐกิจตํอเนื่อง พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและสร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึง
ศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ การสํงเสริมการทํองเที่ยวพ านักระยะยาว ตลอดจนสํงเสริมการพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือตํอการเติบโตของการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการ
สร๎างรายได๎ไปสูํชุมชนและเมืองอยํางทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทํองเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน 
ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็นแมํเหล็กดึงดูดนักทํองเที่ยวอยํางประทับใจตลอดการทํองเที่ยวจนเกิดการทํองเที่ยว
ซ้ าและแนะน าตํอ 

 
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม สํงเสริมธุรกิจการทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ 

และวัฒนธรรม โดยการสํงเสริมการทํองเที่ยวผํานการสร๎างและพัฒนาสินค๎าและบริการด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
ความคิดสร๎างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม พร๎อมทั้งการสนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา
ธุรกิจการทํองเที่ยว การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต 
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และวัฒนธรรม เพ่ือให๎การทํองเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ๎มครองและปกปูองด๎านทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือการปูองกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งรวมถึงการผลักดันให๎เมืองประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ศิลปะ ได๎รับการขึ้นทะเบียนด๎านการอนุรักษ์ และสํงเสริมให๎ก๎าวสูํเมืองที่ได๎รับการยอมรับในเวทีสากล อัน
น าไปสูํการสร๎างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหลํงทํองเที่ยวที่โดดเดํน พร๎อมทั้งการสํงเสริม 
การทํองเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่  ทั้งการทํองเที่ยววิถีชุมชน การทํองเที่ยวเชิงเกษตร  
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการสํงเสริมการทํองเที่ยววิถีพุทธ เพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 
การทํองเที่ยววิถีพุทธของโลก  

๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร๎างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให๎ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของ 
การทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสํงเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก เนื่องจาก
ไทยมีความได๎เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแกํการเดินทางเพ่ือประกอบธุรกิจและการทํองเที่ยว  ทั้งยัง 
มีความพร๎อมด๎านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ โดยพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ระบบขนสํง ระบบดิจิทัลเพื่อการติดตํอสื่อสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเข๎ามาเพ่ือการประชุม
และการสร๎างความรํวมมือทางธุรกิจระหวํางกัน พร๎อมทั้งสํงเสริมการขยายพ้ืนที่จุดหมายปลายทางของการจัด
ประชุมและนิทรรศการ และการพักผํอนระหวํางประชุมจากเมืองหลักสูํเมืองอ่ืนที่มีศักยภาพของไทย รวมถึง
สร๎างพ้ืนที่หรือชํองทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตําง ๆ ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง 
รวมถึงการสํงเสริมให๎การพักผํอนระหวํางการประชุมเป็นการจูงใจและตํอยอดการสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิง
สร๎างสรรค์และวัฒนธรรมที่เน๎นรูปแบบการทํองเที่ยวที่ยั่งยืนและสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ตลอดจนการ
สนับสนุนการทํองเที่ยวรูปแบบอ่ืนที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือให๎เกิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจรํวมกัน ซึ่งรวมถึงการสร๎างรูปแบบและจูงใจการเดินทางเข๎ามาประกอบธุรกิจและการ
ทํองเที่ยวด๎วยการอ านวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตําง ๆ พร๎อมทั้งการสร๎างความพร๎อมของธุรกิจ
อ่ืนที่เก่ียวเนื่องในหํวงโซํธุรกิจ 

๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความ
ช านาญของการดูแลรักษาด๎วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอํอนในการให๎บริการแบบไทย เพ่ือ
ดึงดูดการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด๎านการสํงเสริมสุขภาพและ
การเสริมความงามสูํตลาดระดับสูง โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม เพ่ือให๎เกิดเป็นเอกลักษณ์การ
ให๎บริการตามแบบความเป็นไทยที่โดดเดํนในระดับสากล พร๎อมทั้งการสร๎างความหลากหลายของกิจกรรม
สํงเสริมสุขภาพที่ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทํองเที่ยวอ่ืน ๆ รวมถึงการยกระดับ
มาตรฐานธุรกิจบริการด๎านการแพทย์ทางเลือก โดยผสานองค์ความรู๎จากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมํเข๎า
กับองค์ความรู๎และภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรด๎านแพทย์แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอ่ืนที่มี
ทักษะภาษา และได๎รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให๎เพียงพอตํอทิศทางของการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการ
สํงเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทํองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ของไทยให๎เป็นที่รับรู๎ในระดับ
โลก รวมทั้งการสํงเสริมการจัดการน าเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

๔.๓.๔ ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า สํงเสริมให๎ไทยเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวเชิงส าราญทาง
ทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหลํงทํองเที่ยววัฒนธรรมลุํมน้ าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเดํน เนื่องจากไทยมีจุดเดํนด๎าน
แหลํงทํองเที่ยวทางน้ าที่สวยงามและกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวผําน 
การชื่นชมธรรมชาติ การร๎อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส๎นทางทํองเที่ยวทางน้ า 
ทั้งเรือส าราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอําวไทย เกาะ แกํง ที่สวยงาม รวมทั้งการ
ทํองเที่ยวตามแมํน้ าล าคลอง น าไปสูํศูนย์กลางทํองเที่ยวส าราญทางน้ า โดยการปรับบทบาทของทําเรือใน
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ประเทศที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรือหลัก การมุํงพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคของทําเรือ มารีนํา 
และทําเทียบเรือให๎ได๎มาตรฐาน และการบริหารจัดการทําเรือทั้งในเรื่องความสะอาด และการจัดการความ
ปลอดภัยของทําเรือและมารีนําที่ได๎มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการทํองเที่ยวตามแมํน้ าล าคลองท่ีส าคัญ และมีมาตรการก ากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการ
สํงเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางทํองเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเส๎นทางทํองเที่ยวทางน้ าให๎
เชื่อมตํอกับการเดินทางทางบกและทางอากาศให๎มีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสร๎างให๎เกิดเส๎นทางและแหลํง
ทํองเที่ยวใหมํ และการจัดท าระบบฐานข๎อมูลด๎านการทํองเที่ยวทางน้ า น าเทคโนโลยีมาใช๎อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินธุรกิจกับกระบวนการตรวจคนเข๎าเมืองที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรทุกภาคสํวนให๎มี
ความพร๎อม รวมถึงการให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแหลํงทํองเที่ยว  โดยค านึงถึงความ
ยั่งยืนของพ้ืนทีก่ารทํองเที่ยว 

๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ใช๎ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยง 
การทํองเที่ยวกับตํางประเทศ เพ่ือขยายการทํองเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร๎อมกัน ผํานการเชื่อมโยง
โครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสูํเมืองรอง เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวไทย 
กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมแมํน้ าโขง ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ โดยการจัดท าเส๎นทางทํองเที่ยว
เชื่อมโยงระหวํางประเทศ ดังเชํน เส๎นทางจุดรํวมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  ที่เน๎นการพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชื่อมโยงและสํงเสริมการทํองเที่ยวรํวมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน โดยใช๎ประโยชน์จากการพัฒนาเส๎นทาง
ทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศระหวํางกันในภูมิภาค และสํงเสริมความสัมพันธ์อันดีที่จะท าให๎เกิด 
การทํองเที่ยวที่ยั่งยืนรํวมกัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมการท าการตลาดรํวมกันในเส๎นทางการทํองเที่ยวระหวําง
ประเทศให๎สอดรับกับทิศทางและแนวโน๎มของตลาดยุคใหมํ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมและสร๎าง
แหลํงทํองเที่ยวใหมํในประเทศ ให๎เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแตํละพ้ืนที่  เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง
เส๎นทางการทํองเที่ยวกับตํางประเทศ และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกให๎มีความปลอดภัยและได๎มาตรฐาน 
รวมทั้งปูองกันและแก๎ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของแหลํงทํองเที่ยว  ทั้งแหลํงทํองเที่ยวตามธรรมชาติและ 
ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม พร๎อมทั้งการใช๎ประโยชน์จากการทํองเที่ยวให๎เอ้ือตํอผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้ง
อุตสาหกรรมและบริการตํอเนื่อง เพ่ือขยายโอกาสในการสร๎างรายได๎ไปสูํเมืองและชุมชนเพ่ิมจากการทํองเที่ยว
ของประเทศ และการสํงเสริมการขยายธุรกิจและการท าตลาดทํองเที่ยวของไทยในตํางประเทศ โดยใช๎
ประโยชน์จากเทคโนโลยีตําง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการทํองเที่ยวรูปแบบใหมํ  

๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร๎างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับประเทศไทย 
ในการก๎าวสูํการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมตํอที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของ 
การเปลี่ยนแปลงทางด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วและรุนแรง โครงสร๎างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร๎าง
พ้ืนฐานทางกายภาพในด๎านโครงขํายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร๎างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต๎นทุนในการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ เงินทุน บุคลากร และ
เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก  

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมระดับภูมิภาคจาก
เอเชียตะวันออกถึงเอเชียใต๎อยํางไร๎รอยตํอ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให๎เป็นระเบียง
เศรษฐกิจแหํงเอเชีย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนสํง การกระจายสินค๎า การค๎า การลงทุน และ 
การทํองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุํมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงขําย
คมนาคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือรองรับการขนสํงและโลจิสติกส์ตลอด 
หํวงโซํอุปทานของภูมิภาค โดยให๎ความส าคัญกับการขนสํงทางน้ าและระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและ
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บูรณาการการใช๎ทําอากาศยานหลักในสํวนกลางและทําอากาศยานในสํวนภูมิภาคให๎สอดคล๎องกับการเชื่อมโยง
โครงขํายทั้งในประเทศและตํางประเทศมากข้ึน พร๎อมทั้งการวางโครงขํายเส๎นทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูํเมือง
หลักของภูมิภาคอยํางไร๎รอยตํอ เพ่ือรองรับการเพ่ิมจ านวนของเมืองและการขยายเมือง และเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านและการพัฒนาระบบขนสํงสาธารณะสมัยใหมํและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในเมืองให๎มี
ความเชื่อมโยงกัน สํงเสริมระบบขนสํงสมัยใหมํ และพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีระบบขนสํงสาธารณะให๎เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ให๎มีมาตรฐานเดียวกัน และสร๎างความรํวมมือในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าระหวํางกัน
ในภูมิภาคให๎งํายและสะดวกมากท่ีสุด  

๔.๔.๒ สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญสูํภูมิภาค  ยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก๎ปัญหาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให๎มีความพร๎อมทางโครงสร๎างพ้ืนฐานที่จะท าให๎ไทย
เป็นศูนย์กลางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมือง
และสํงเสริมการทํองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตก เพ่ือเชื่อมตํอกับการพัฒนาภาคตะวันออก 
และภาคอ่ืน ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางด๎านการค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว โดย
ค านึงถึงจุดเดํนของแตํละพ้ืนที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ๎าน  
พร๎อมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุน ทั้ง
ในด๎านข๎อมูล แรงงาน และกฎระเบียบตําง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนให๎เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
บริการเปูาหมายที่มีการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคําเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความยั่งยืน 

๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร๎างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหํงใหมํในสํวน
ภูมิภาคคูํขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดส าคัญของไทย สํงเสริม 
การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคูํไปกับการพัฒนาเมือง และสร๎างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด๎านเพ่ือ
สํงเสริมการสร๎างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต๎ระบบนิเวศที่เอ้ือตํอการสร๎างนวัตกรรม
ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแตํละภูมิภาค สถาบันการศึกษาท๎องถิ่น และทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมเป็นแรงขับเคลื่อน  
การยกระดับจังหวัดส าคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจประจ าภาค เพ่ือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในแตํละภาคที่เชื่อมตํอ
กับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ๎าน และกระจายศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูํภาคตําง 
ๆ ของไทย การสร๎างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด๎านโดยอาศัยความได๎เปรียบที่แตกตํางกันของแตํละจังหวัด  ซึ่งชํวย
สํงเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ พร๎อมทั้งการสํงเสริมและพัฒนาเมือง
สร๎างสรรค์ เพ่ือให๎เมืองเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหมํ โดยการสํงเสริมให๎เมือง 
เป็นเจ๎าภาพจัดเทศกาลความคิดสร๎างสรรค์  และวัฒนธรรมระดับสากล โดยให๎ความส าคัญกับการใช๎
มหาวิทยาลัยในแตํละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาท๎องถิ่น ขับเคลื่อนองค์ความรู๎ด๎านนวัตกรรม เพ่ือให๎เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจในแตํละภาค 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให๎เกิดระบบนิเวศในการ 
รํวมสร๎างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนํวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน า 
ของโลก เพ่ือสร๎างและถํายทอดเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพ่ือการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
ได๎จริง ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ทั้งในภาครัฐและเอกชน พร๎อมทั้งการสร๎างระเบียงทางดํวนดิจิทัล และ
เสริมสร๎างความรู๎และโอกาสในการเข๎าถึงโครงขํายบรอดแบนด์หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  โดย
มีรูปแบบการเชื่อมโยงด๎านดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวาง
กรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ให๎เพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเข๎าถึง
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ได๎ มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ที่ท าให๎เกิดการสร๎างงานบริการในโลกดิจิทัลใหมํ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสร๎างความมั่นคงในการเชื่อมโยงเครือขําย
ดิจิทัลเชื่อมตํอกับโลก และการสนับสนุนและเรํงรัดการน าวิทยาศาสตร์ข๎อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุํนยนต์ การ
ออกแบบที่ค านึงถึงผู๎ใช๎เป็นศูนย์กลาง มาใช๎ในภาคการผลิตและบริการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันใน
รูปแบบที่ทุกคนสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลหลากหลายแหลํงให๎เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิม
ศักยภาพคนในสังคมด๎วยการเข๎าถึงความรู๎  เครื่องมือบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลข๎อมูล ซึ่งครอบคลุมความ
ปลอดภัยไซเบอร์ ความมีจริยธรรม และการไมํละเมิดสิทธิสํวนบุคคล รวมทั้งการเสริมสร๎างความมั่นคงด๎าน
พลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให๎มีประสิทธิภาพและมี
การแขํงขันอยํางเป็นธรรม มีราคาท่ีเหมาะสม และการสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานที่รองรับการใช๎พลังงานในรูปแบบ
ตําง ๆ เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนสํง รวมทั้งสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกในสัดสํวนที่มากข้ึน ตลอดจนพัฒนาระบบโครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะ สร๎างและรวบรวมผู๎เชี่ยวชาญทั้งใน
และตํางประเทศ ทางด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และหนํวยงานวิจัยผํานการสร๎าง
แรงจูงใจตําง ๆ เพ่ือให๎มีความพร๎อมกับการประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมทั้งการสร๎างผลงานที่ชํวย
ให๎ผู๎ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าไปพัฒนาตํอยอดในการสร๎างความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศอยํางเต็มที ่

๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ด าเนินกรอบนโยบายการเงิน
และการคลังที่ยืดหยุํนที่พร๎อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก และพัฒนา
นโยบายให๎สอดคล๎องกับแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการด าเนินธุรกิจในอนาคต  เพ่ือให๎
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะส าหรับการด าเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยงการค๎าการลงทุนของไทยกับ
ตํางประเทศ เพ่ือพัฒนาไปสูํการเป็นชาติการค๎าในอนาคต และสนับสนุนการเข๎าถึงบริการทางการเงินอยําง
สมดุล โดยการสร๎างภูมิคุ๎มกันให๎เศรษฐกิจไทยทํามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสร๎างความเข๎มแข็ง
ของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยายความรํวมมือทางการค๎าและการลงทุนเพ่ือเปิดตลาดใหมํที่มีศักยภาพ  
เพ่ือรํวมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสูํตลาดเพ่ือสํงเสริมการเป็นชาติการค๎าอยํางครบวงจร  พร๎อมทั้ง 
การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพ่ือสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอยํางมั่นคงและยั่งยืน ด๎วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร์ และเชิงพ้ืนที่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได๎ภาครัฐ ขยายฐานภาษี และด าเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหมํให๎ครอบคลุมบริบททางเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพ่ือสร๎างภาวะแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการลงทุนและการ
ด าเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการด าเนินนโยบายการเงินที่
โปรํงใสและยืดหยุํน สํงเสริมให๎กลไกตลาดการเงินท างานอยํางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือ
พร๎อมปูองกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได๎อยําง
ครอบคลุมและการสํงเสริมประสิทธิภาพของระบบการเงิน สํงเสริมการแขํงขันระหวํางผู๎ให๎บริการทางการเงิน
ด๎านตําง ๆ สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการให๎บริการทางการเงิน  พัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคตํอการสร๎างนวัตกรรมในภาคการเงินและการ
ประกอบธุรกิจของภาคเอกชน 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการยุคใหมํ  
ไมํวําจะเป็นผู๎ประกอบการรายใหญํ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต๎น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให๎เป็นผู๎ประกอบการยุคใหมํที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการที่มีความสามารถ  
ในการแขํงขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด๎าน คือ นวัตกรรมในการสร๎างโมเดลธุรกิจ 
นวัตกรรมในเชิงสินค๎าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร๎อมทั้งเป็นนักการค๎า 
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ที่เข๎มแข็งที่จะน าไปสูํการสนับสนุนการเป็นชาติการค๎า มีความสามารถในการเข๎าถึงตลาดทั้งในและตํางประเทศ 
เป็นผู๎ประกอบการที่ “ผลิตเกํง ขายเกํง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค๎า 
และการลงทุนไปตํางประเทศ รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ประกอบการมีธรรมาภิบาล  

๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการที่มีความสามารถในการ
สร๎างและใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถ
บริหารจัดการธุรกิจและบริการได๎อยํางมีประสิทธิภาพและโปรํงใส โดยการสร๎างและพัฒนาทักษะ องค์ความรู๎
รอบด๎านที่จ าเป็นตํอการประกอบธุรกิจในยุคใหมํที่มีการแขํงขันสูง  รวมทั้งทักษะในการวิเคราะห์และใช๎
ประโยชน์จากข๎อมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได๎  ไปพร๎อมกับการ
วางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให๎กับเยาวชนรุํนใหมํให๎มีทักษะและจิตวิญญาณในการ
ประกอบการ พร๎อมทั้งการสํงเสริมผู๎ประกอบการในการสร๎างนวัตกรรม เพ่ือสร๎างความแตกตํางของสินค๎าและ
บริการ และน าไปสูํการพัฒนาตํอยอดด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการสร๎างมูลคําเพ่ิมทางธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการสร๎างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น
และความถนัดที่แตกตํางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวข๎องกับเทคโนโลยีและธุรกิจรูปแบบใหมํ
ในอนาคต และการสนับสนุนผู๎ประกอบการในการสร๎างและพัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผู๎ประกอบการรายใหญํ โดยสร๎าง
ระบบและกลไกที่ท าให๎เกิดความเชื่อมโยงของหํวงโซํมูลคําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
การขนสํงและโลจิสติกส์เพ่ือลดต๎นทุนและให๎ผลผลิตออกสูํตลาดอยํางสม่ าเสมอ และการสํงเสริมการรวมกลุํม
ให๎เกิดคลัสเตอร์ที่เข๎มแข็ง ผู๎ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพ่ือเพ่ิม
อ านาจการตํอรองในตลาดที่สูงขึ้น และลดต๎นทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านในกลุํม
ของตน 

๔.๕.๒ สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน สํงเสริมการเข๎าถึงบริการทางการเงินของ
ผู๎ประกอบการ โดยการจัดหาแหลํงเงินทุนและสนับสนุนให๎มีชํองทางทางการเงินที่หลากหลายและนําเชื่อถือ   
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตอบสนองความต๎องการที่ เหมาะสมกับ 
แตํละกลุํม การที่ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึงบริการทางการเงินด๎วยต๎นทุนที่เหมาะสม โดยน าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาชํวยเพ่ิมความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน การพัฒนาระบบประเมินมูลคําทรัพย์สิน 
ในรูปแบบตําง ๆ เพ่ือใช๎เป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของผู๎ประกอบการ และการมีระบบ 
การประเมินความนําเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรู๎จักลูกค๎าที่สะดวกมากขึ้น โดยใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล 
ทั้งด๎านการเงินและที่มิใชํการเงิน เพ่ือเป็นข๎อมูลบํงชี้สถานะและประวัติด๎านเครดิตประกอบการพิจารณา 
ของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน 

๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สนับสนุนและสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าสูํ
ตลาดทั้งในและตํางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู๎ประกอบการให๎มีอัต
ลักษณ์และแบรนด์ที่เดํนชัด รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค๎าที่มีคุณภาพและมีความแตกตําง เพ่ือสํงเสริมการ
เข๎าถึงตลาดตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในตลาดตํางประเทศ รวมทั้งแพลตฟอร์มในการแสดงผลงานของธุรกิจ
สร๎างสรรค ์การให๎ความส าคัญกับการผลิตโดยใช๎ตลาดน าที่ค านึงถึงความต๎องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มี
มูลคําสูง การสนับสนุนชํองทางการตลาดและการช าระเงินรูปแบบใหมํ โดยการสร๎างตลาดออนไลน์ แอพพลิเค
ชันและชํองทางใหมํรองรับไลฟ์สไตล์ของคนในอนาคต การสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงตลาด
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐได๎มากขึ้น และการพัฒนาศูนย์กระจายสินค๎าที่มีมาตรฐานในทุกภูมิภาคของไทย และ
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พัฒนานวัตกรรมการกระจายสินค๎าโดยการพัฒนากระบวนการให๎ทันสมัยด๎วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต  

๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร๎พรมแดนคือการแขํงขันบนฐานข๎อมูล  
จึงต๎องสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่จ าเป็นและเป็นข๎อมูลที่ทันสมัยเพ่ือ  
การวางแผนธุรกิจ โดยการสร๎างโอกาสให๎ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
ฐานข๎อมูลขนาดใหญํผํานระบบออนไลน์ เพ่ือตํอยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสร๎างธุรกิจใหมํ การสร๎างและพัฒนา
ศูนย์บริการข๎อมูลผู๎ประกอบการ เพ่ือเป็นชํองทางหลักในการให๎ข๎อมูลและค าปรึกษาแกํผู๎ประกอบการ และเป็น
แหลํงรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสร๎างระบบเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐให๎มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานข๎อมูลความรู๎วิจัยและนวัตกรรม โดยเป็นข๎อมูลที่มีความทันสมัย 
บูรณาการ และตํอเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการสืบค๎นตํอยอดในทุก ๆ ด๎าน และการก าหนดนโยบายที่เหมาะสม
ตํอการพัฒนาผู๎ประกอบการ การสนับสนุนการสร๎างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง ทั้งในด๎านการผลิต การ
บริหารจัดการ การตลาด ที่ผู๎ประกอบการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์รํวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต 
เพ่ือลดต๎นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน และการสนับสนุนให๎เกิดพ้ืนที่ท างานรํวม ส าหรับผู๎ประกอบการ เพ่ือ
ลดต๎นทุนและเป็นแหลํงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมตํอธุรกิจระหวํางกันอีกทางหนึ่ง 

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไก
ภาครัฐเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการสํงเสริมและพัฒนาผู๎ประกอบการให๎สามารถแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน โดยเน๎น
ประเด็นการเริ่มต๎นธุรกิจ การขออนุญาตตําง ๆ การจดทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการขอและได๎รับสินเชื่อ  
การคุ๎มครองผู๎ลงทุน การช าระภาษี และการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ  
ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ให๎มีประสิทธิภาพ 
รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสร๎างและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านมาตรฐาน เชํน ศูนย์ทดสอบ
กลางส าหรับสินค๎าเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนย์ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค๎าและบริการในระดับ
สากล โดยให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีบทบาทในการด าเนินการมากขึ้น พร๎อมทั้งการสร๎างระบบและศูนย์บํมเพาะ
ผู๎ประกอบการให๎มีความเป็นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 
และสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู๎และให๎ค าปรึกษาทางด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาค 
การผลิตและบริการทั้งในระดับสํวนกลางและชุมชน พร๎อมทั้งการสํงเสริมการจัดการพัฒนาบุคลากรทาง
เทคโนโลยีชั้นสูงให๎มีประสิทธิภาพและมีความคลํองตัวในการปฏิบัติงาน และการสํงเสริมและสนับสนุนให๎
ผู๎ประกอบการท าธุรกิจอยํางเก้ือหนุนกันระหวํางผู๎ประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพตํางกัน โดยมีระบบจูงใจ
ให๎เกิดการถํายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารํวมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดท าความตกลงทางการค๎า
และความรํวมมือระหวํางประเทศ เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑. บทน า 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูํเปูาหมาย 

การเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วท่ีขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข๎างหน๎า ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎อง
มีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอยํางเป็นระบบ โดยจ าเป็นต๎องมุํงเน๎นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เกํง และมีคุณภาพพร๎อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข๎างหน๎าได๎อยํางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต๎องมีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  
มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ์  
อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่  ๓ และอนุรักษ์ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎ 
และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให๎ทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและในทุกชํวงวัยสามารถได๎รับการพัฒนาและยกระดับได๎เต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์จึงได๎ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน๎นทั้งการแก๎ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร๎างและ
ยกระดับการพัฒนา ที่ ให๎ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในสํวนของการพัฒนาทุนมนุษย์  และปัจจัยและ
สภาพแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสร๎างระบบนิเวศที่ เ อ้ือตํอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อยํางครอบคลุม 
ประกอบด๎วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต ควบคูํกับการปฏิรูปที่ส าคัญทั้งในสํวนของการปรับเปลี่ยน
คํานิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให๎คนมีความดีอยูํใน ‘วิถี’ การด าเนินชีวิตและมีจิตส านึกรํวมในการสร๎างสังคมที่นํา
อยูํ และมีการปฏิรูปการเรียนรู๎แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต โดยการ
พัฒนาระบบการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎สามารถก ากับการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับตนเองได๎อยํางตํอเนื่องแม๎จะออกจากระบบ
การศึกษาแล๎ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มี
ความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแตํละประเภท  และการปฏิรูประบบเสริมสร๎างความรอบรู๎และจิตส านึกทาง
สุขภาพ เพ่ือให๎คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได๎ด๎วยตนเอง พร๎อมกับการสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือ
ตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร๎างครอบครัวที่เข๎มแข็งอบอํุนซึ่งเป็นการ
วางรากฐานการสํงตํอเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสูํการพัฒนาในชํวงอายุถัดไป โดยการสํงเสริมการเกิดที่มี
คุณภาพ การสร๎างครอบครัวท่ีเหมาะสมกับคนรุํนใหมํ การสํงเสริมบทบาทในการมีสํวนรํวมพัฒนาคน การพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และการเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎าง
คุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศในการใช๎กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุข
ภาวะของประชาชนอยํางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ
และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 
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๒. เปูาหมาย 
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีคุณภาพ พร๎อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือและสนับสนุนตํอการพัฒนาคนตลอดชํวงชีวิต 

๓. ตัวช้ีวัด 
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยูํที่ดีของคนไทย 
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ 

๔.๑ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการรํวมระหวําง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลํอ
หลอมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต  

๔.๑.๑ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยสํงเสริมให๎
ครอบครัวมีความอบอุํน ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ชํวยเสริมสร๎างคุณลักษณะดังกลําว รวมทั้งการพัฒนาพํอแมํให๎เป็น
แบบอยํางที่ดีในการด าเนินชีวิต  

๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา โดยให๎สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
เข๎าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให๎เอ้ือ
ตํอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพ่ือเผยแผํหลักค าสอนที่ดีงามให๎แกํ
ประชาชน โดยพัฒนา ผู๎เผยแผํศาสนาให๎ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอยํางตาม ค าสอนที่ถูกต๎องของแตํละ
ศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผํหลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตที่เข๎าใจงําย  และ
สามารถน าไปปฏิบัติได๎จริง 

๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู๎น าชุมชน 
ให๎เป็นต๎นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู๎ละเมิดบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม  

๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ๎นให๎ภาคธุรกิจ
มีการบริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร๎างความรู๎สึกรับผิดชอบตํอสังคมของคนทุกคนในบริษัท 
ทั้งพนักงานและลูกค๎า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการค านวณผลตอบแทนให๎ค านึงถึงต๎นทุนทางสังคม สํงเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ๎นให๎เกิดการประกอบธุรกิจเพ่ือสังคม 

๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
โดยสํงเสริมให๎สื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยํางเครํงครัด  การจัดเวลาและพ้ืนที่
ออกอากาศให๎แกํสื่อสร๎างสรรค์ ในชํวงเวลาที่มีผู๎ชมมากที่สุด รวมทั้งการสํงเสริมการใช๎สื่อออนไลน์และ
เครือขํายสังคมออนไลน์อยํางสร๎างสรรค์ น าเสนอตัวอยํางของการมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค ์
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๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร๎าง
ความตระหนักให๎ประชาชนรู๎จักหน๎าที่ของตนเอง การตรงตํอเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณคําและ
ความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน๎นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตํอสังคมและ
ตํอผู๎อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และสํงเสริมให๎มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือสํวนรวม สนับสนุน สํงเสริม เปูาหมาย
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย ตั้งแตํ
ชํวงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุํน วัยเรียน วัยผู๎ใหญํ วัยแรงงาน และวัยผู๎สูงอายุ เพ่ือสร๎างทรัพยากร
มนุษยท์ี่มีศักยภาพ มีทักษะความรู๎ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองในทุกชํวงวัย มีความรอบรู๎ทางการเงิน  
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัย  และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให๎คนทุกชํวงวัยที่เคยกระท าผิดได๎กลับมา 
ใช๎ชีวิตในสังคมได๎อยํางสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๑ ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํพํอแมํกํอนการตั้งครรภ์ 
สํงเสริมอนามัยแมํและเด็กตั้งแตํเริ่มตั้งครรภ์ สํงเสริมการเกิดอยํางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ 
การสํงเสริมการให๎สารอาหารที่จ าเป็นตํอสมองเด็ก และให๎มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนา 
การที่สมวัยในทุกด๎าน 

๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการ
เรียนรู๎ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด๎านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถใน
การแก๎ปัญหาที่ซับซ๎อน มีภูมิคุ๎มกันตํอปัญหาหรืออาชญากรรมตําง ๆ มีความคิดสร๎างสรรค์ มีความสามารถใน
การท างานรํวมกับผู๎อ่ืน มีความยืดหยุํนทางความคิด รวมถึงทักษะด๎านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช๎
เทคโนโลยี และได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล๎องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพ้ืนฐานการเรียนรู๎เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตํละชํวงวัยและน าไป
ปฏิบัติได ๎ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่เชื่อมตํอกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูํรํวมและท างานกับผู๎อ่ืนได๎ภายใต๎สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

๔.๒.๓ ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยํางตํอเนื่อง
สอดคล๎องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต๎องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการท างาน 
ที่มีคุณคําเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู๎ความเข๎าใจและ 
มีทักษะทางการเงินเพ่ือให๎สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  มีการวางแผนทางการเงิน
และมีการออม การรับผิดชอบของพํอแมํตํอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู๎  และการอ านวยความ
สะดวกด๎านความรู๎ เพ่ือพัฒนาความรู๎ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู๎ประกอบการใหมํ และการ
พัฒนาตํอยอดความรู๎ในการสร๎างสรรค์งานใหมํ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 

๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สํงเสริมให๎มี 
การท างานหลังเกษียณ ผํานการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได๎ มีงานท าที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ มีการสร๎างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การปูองกันโรคให๎แกํผู๎สูงอายุ พร๎อมกับจัดสภาพแวดล๎อมให๎
เป็นมิตรกับผู๎สูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคล๎องกับความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การมีสํวน
รํวมของผู๎สูงอายุในสังคม  

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู๎ใหมํ การเปลี่ยน
บทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การ
สร๎างความตื่นตัวให๎คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหนํงของประเทศไทยใน
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ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ
การสร๎างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่  ๒๑ 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ในทุกระดับชั้นอยํางเป็นระบบ ตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุํงเน๎น
การใช๎ฐานความรู๎และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู๎ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความ
เข๎าใจและความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ความรู๎ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก๎ปัญหา 
ความรู๎และทักษะทางศิลปะ และความรู๎ด๎านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ การ
พัฒนาระบบการเรียนรู๎เชิงบูรณาการที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท๎อนความคิด/ทบทวนไตรํตรอง การสร๎าง
ผู๎เรียนให๎สามารถก ากับการเรียนรู๎ของตนได๎ การหลํอหลอมทักษะการเรียนรู๎และความคิดสร๎างสรรค์ที่ผู๎เรียน
สามารถน าองค์ความรู๎ไปใช๎ในการสร๎างรายได๎หลายชํองทาง รวมทั้งการเรียนรู๎ด๎านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค๎ช” หรือ “ผู๎อ านวยการการเรียนรู๎” ท าหน๎าที่กระตุ๎น สร๎างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู๎และวิธีจัด
ระเบียบการสร๎างความรู๎ ออกแบบกิจกรรมและสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู๎เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตํการดึงดูด 
คัดสรร ผู๎มีความสามารถสูงให๎เข๎ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยํางตํอเนื่อง
ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส๎นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และสร๎างเครือขํายพัฒนาครูให๎มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญด๎านการสอนมาเป็นผู๎สร๎างครูรุํนใหมํ
อยํางเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู๎เรียนโดยตรง  

๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให๎มี
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร๎างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์
และให๎เอื้อตํอการเข๎าถึงการศึกษาอยํางเสมอภาค ทั่วถึง และใช๎ทรัพยากรได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การยกระดับ
สถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูํความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด๎านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชน 
ในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์ที่ตัวผู๎เรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสูํการวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวําการวัดระดับความรู๎  ตลอดจนมีการวิจัยและใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างและ
จัดการความรู๎ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทพ้ืนที่ 

๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน๎นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุํนผํานการพัฒนากลไกตําง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู๎เกี่ยวกับทักษะการรู๎ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์ 
ระบบธนาคารหนํวยกิต มาตรการจูงใจให๎คนเข๎าสูํการยกระดับทักษะ การให๎สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานผํานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่องภายใต๎กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  นอกจากนี้ ต๎อง
พัฒนาระบบการเรียนรู๎ในชุมชนให๎เข๎าถึงความรู๎ได๎ทุกที่  ทุกเวลา ปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎ในชุมชนให๎เป็นพ้ืนที่
เรียนรู๎เชิงสร๎างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู๎และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได๎แกํ การอํานออก-เขียนได๎-คิด
เลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยาก
เรียนรู๎ การสร๎างนิสัยใฝุเรียนรู๎ และให๎ผู๎เรียนได๎ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งน าความรู๎ไปพัฒนาตํอ
ยอดหรือประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 

๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  บนพ้ืนฐานของความเข๎าใจลุํมลึก 
ในประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ิมการรับรู๎ของคนไทย
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ด๎านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณคําและมีความอดกลั้นตํอความแตกตํางทางความเชื่อ  ความคิด วิถีชีวิต ผําน
ความสามารถในการใช๎ภาษาเพ่ือนบ๎าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการท างาน
ระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ๎านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์  

๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน๎นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู๎ องค์ความรู๎ การใช๎เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคําของครูไปพร๎อมกัน 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข๎าถึงทรัพยากรและใช๎ประโยชน์จากระบบการเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองผํานเทคโนโลยีการเรียนรู๎สมัยใหมํให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๓.๗ การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  โดยเน๎นการ
เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดํนเฉพาะสาขาสูํระดับ
นานาชาติ ในการให๎บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูํกับการสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร๎าง
ความแข็งแกรํงทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 

๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์  
ด๎านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรํางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู๎มี
ความสามารถอันโดดเดํนด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎าน โดยการพัฒนาและรักษากลุํมผู๎มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแตํละประเภท การสร๎างสภาพแวดล๎อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐาน 
พหุปัญญา การสร๎างเสริมศักยภาพผู๎มีความสามารถพิเศษให๎สามารถตํอยอดการประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง 

๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อ ตั้งแตํระดับปฐมวัย  เพ่ือสร๎างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช๎
ศักยภาพพหุปัญญาในการด ารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความส าคัญ รวมทั้ง 
มีกลไกคัดกรองและสํงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ์  
การมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ตลอดจนสร๎างมาตรการจูงใจ เพ่ือพัฒนาผู๎มีความสามารถพิเศษผลักดันให๎
ประเทศไทยมีบทบาทเดํนในประชาคมโลก ทั้งด๎านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ ตลอดจนการวิจัย 

๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐาน เครื่องมือการท างานที่เหมาะสม 
การสร๎างระบบเชื่อมโยงเครือขํายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยูํในปัจจุบันในรูปแบบการรํวมมือ การมีกลไก
การท างานในลักษณะการรวมตัวของกลุํมคนในหลายสาขาวิชา เพ่ือรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน๎า
ให๎สามารถตํอยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร๎างความรํวมมือและเชื่อมตํอกับ
สถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎นักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปิดพ้ืนที่ในการ
สร๎างเสริมศักยภาพผู๎มีความสามารถพิเศษให๎สามารถตํอยอดการประกอบอาชีพได๎อยํางมั่นคง 

๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ 
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตาม
ความเหมาะสมของเปูาหมายการพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาตําง ๆ รวมถึงผู๎มีความสามารถที่มีศักยภาพ
สูงด๎านตําง ๆ ลูกหลานชาวตํางชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชน 
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู๎เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ตํอการพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการรักษาและสํงเสริมผู๎มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตํางชาติที่
ก าเนิดในประเทศไทยได๎แสดงศักยภาพและใช๎ความสามารถในการท าประโยชน์และสร๎างชื่อเสียงให๎แกํประเทศ  
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๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด๎าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
มุํงเน๎นการเสริมสร๎างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสูํการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได๎ด๎วย
ตนเอง พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสร๎างเสริมให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด๎าน
สุขภาวะที่เหมาะสม  

๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู๎และการสื่อสารด๎านสุขภาวะ 
ที่ถูกต๎องและเชื่อถือได๎ให๎แกํประชาชน พร๎อมทั้งเฝูาระวังและจัดการกับความรู๎ด๎านสุขภาวะที่ไมํถูกต๎อง จนเกิด
เป็นทักษะทางปัญญาและสังคมที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาท ิ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให๎มีความเหมาะสม และการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการ
ด ารงชีวิต 

๔.๕.๒ การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร๎างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบายที่ให๎หนํวยงานทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบตํอสุขภาพของประชาชน เพ่ือลด 
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย  

๔.๕.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  โดยสํงเสริมให๎มีการจัด
สภาพแวดล๎อมทางกายภาพที่เป็นมิตรตํอสุขภาพและเอ้ือตํอการมีกิจกรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม 
จัดท ามาตรการทางการเงินการคลังที่สนับสนุนสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่ชํวยในการเสริมการมีสุขภาวะ รวมทั้งก าหนดให๎มีการประเมินผลกระทบด๎านสุขภาพ  
โดยชุมชนและภาคประชาชนกํอนการด าเนินโครงการที่อาจกระทบตํอระดับสุขภาวะ  

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมํมาใช๎ในการสร๎างความเลิศทางด๎านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบ
ครบวงจรและทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในการให๎ค าปรึกษา วินิจฉัย และพยากรณ์การเกิด
โรคลํวงหน๎า การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพทางไกลให๎มีความหลากหลาย เข๎าถึงงําย เพ่ือเป็นการแก๎ไข
ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่หํางไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข๎ากับอินเทอร์เน็ต 
ทางด๎านสุขภาพ และจัดให๎มีระบบการเก็บข๎อมูลสุขภาพของประชาชนตลอดชํวงชีวิตให๎มีประสิทธิภาพ โดยอยูํ
บนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษีและรายจํายเพ่ือให๎บริการด๎านสุขภาพ 
ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสร๎างสุขภาวะที่ดีให๎กับประชาชนทุกชํวงวัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน 

๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให๎ชุมชนเป็น
แหลํงบํมเพาะจิตส านึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผํานการจัดการความรู๎ด๎านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และ
สนับสนุนให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การสร๎างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหวํางกัน โดยรัฐจะท าหน๎าที่เป็นผู๎อ านวย
ความสะดวกที่ส าคัญในการอ านวยความสะดวกให๎ชุมชนสามารถสร๎างการมีสุขภาวะดีของตนเองได๎  เพ่ือให๎
ชุมชนเป็นพื้นที่ส าคัญในการจัดการสุขภาวะของแตํละพ้ืนที่  

๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุํงเน๎น
การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย การสํงเสริมบทบาทในการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห๎องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสํงเสริมการเกิดอยํางมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู๎ การท างานและการด ารงชีวิตอยํางมีคุณภาพของประชากร
แตํละชํวงวัย โดยเริ่มจากการสร๎างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพ่ือสํงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุํมประชากร
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วัยเจริญพันธุ์ทุกกลุํมให๎มีประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่  ๒๑ 
โดยสํงเสริมความรู๎ในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมกับคํานิยมของคนรุํนใหมํ และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบน
ฐานความรู๎ทางวิชาการตั้งแตํชํวงตั้งครรภ์และถึงชํวงอายุตําง ๆ โดยให๎ทุกภาคสํวนในสังคมเข๎ามามีสํวนรํวม 
พร๎อมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการสร๎างครอบครัวอบอํุนเข๎มแข็ง โดยเน๎นการสํงเสริมการเกื้อกูล
กันของคนทุกวัยในครอบครัวในการดูแลสมาชิกในครอบครัว การสํงเสริมนโยบายการสร๎างความสมดุลระหวําง
ชีวิตและการท างาน การสํงเสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการจัดบริการที่สํงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแลผู๎สูงอายุ  การสนับสนุนบทบาทของ
ชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการเข๎ามาเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย 
ก าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว ควบคูํกับการ
ปฏิรูปสื่อให๎มีบทบาทในเชิงสร๎างสรรค์ในการให๎ความรู๎ตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งครอบครัว 

๔.๖.๒ การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างบรรทัดฐานที่ดี 
ในสังคม การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะของประชากรให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต สร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสํวนรํวมในการแก๎ปัญหาและ
พัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนด๎านวิชาการและสร๎างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน 

๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน๎นให๎พํอแมํมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝัง 
ให๎ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู๎ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสํงเสริมให๎ทุกภาคสํวน เปิดพ้ืนที่แหํงการเรียนรู๎ 
และจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแกํครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให๎มีพ้ืนที่ในการ
จัดกิจกรรมสาธารณะให๎เป็นศูนย์รวมแหํงการถํายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู๎รํวมกัน  
เพ่ือสํงเสริมการใช๎เวลาอยํางสร๎างสรรค์และมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพและสามารถเข๎าถึงได๎งําย 

๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข๎อมูลด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหวํางกระทรวง หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง โดยการเชื่อมโยง
ข๎อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดชํวงชีวิต เพ่ือเสริม
และสร๎างศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแตํละกระทรวงให๎มีความ
เข๎มแข็ง และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข๎อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอํอน จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสูํการตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอยํางมีทิศทางและสอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  
รวมถึงข๎อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงตํอความต๎องการของตลาดงานในอนาคต และใช๎
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตํอ ธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู๎สูงอายุที่มีความรู๎  ประสบการณ์ และ
ทักษะ เพ่ือถํายทอดความรู๎ ประสบการณ ์และทักษะ ให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศชาติ  

๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุํง
สํงเสริมการใช๎กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนอยํางครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร๎างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช๎กีฬาและนันทนาการใน
การพัฒนาจิตใจ สร๎างความสามัคคีของคนในชาติ หลํอหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติในการสร๎างชื่อเสียงและ
เกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยสํงเสริม
ให๎เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุํมพิเศษ และผู๎ด๎อยโอกาส มีความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับ 
การออกก าลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น และการเลํนกีฬาบางชนิดที่มีความจ าเป็นตํอทักษะในการ



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

ด ารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล 
และปฏิบัติอยํางตํอเนื่องจนกลายเป็นวิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาจิตใจ สร๎างความสัมพันธ์อันดี หลํอหลอมจิตวิญญาณ
และการเป็นพลเมืองด ี 

๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
โดยเน๎นการจัดกิจกรรมกีฬา สร๎างโอกาสและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาอยํางตํอเนื่อง การปลูกฝัง
ให๎มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู๎แพ๎ รู๎ชนะ รู๎อภัย และรู๎จักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรและโครงสร๎างพ้ืนฐาน ด๎านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มี
คุณภาพและมาตรฐานสอดคล๎องกับความต๎องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุํม ทุกเพศ ทุกวัย 

๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุํงการสร๎างและพัฒนานักกีฬา 
ของชาติ การเฟูนหานักกีฬาที่มีความสามารถ สร๎างพ้ืนที่และโอกาสในการแขํงขันแสดงศักยภาพ ด๎านกีฬา 
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การสํงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร๎างแรงบันดาลใจในการ 
ตํอยอดความส าเร็จจากความเป็นเลิศสูํการประกอบอาชีพและมีเส๎นทางอาชีพที่มั่นคง  ควบคูํกับสํงเสริม
สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด๎านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการความรู๎  
และพัฒนาระบบฐานข๎อมูล เพ่ือน ามาใช๎สํงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ กีฬาเพ่ือการอาชีพ  
และนันทนาการเชิงพาณิชย์  

๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุํงสร๎างและพัฒนาบุคลากรด๎านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู๎สอนกีฬา ผู๎ตัดสิน
กีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู๎บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู๎ที่เกี่ยวข๎องตําง ๆ อยํางเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน สามารถถํายทอดความรู๎ให๎เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุํมพิเศษ และผู๎ด๎อยโอกาสได๎
อยํางถูกต๎อง และสามารถตํอยอดศักยภาพในการพัฒนาเป็นบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐาน
ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการและ  
การพัฒนาให๎เป็นศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิตด๎านอุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคูํกับ  
การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและสํงเสริมผลิตบุคลากรและการพัฒนา
นวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ  ตลอดจนมีมาตรการสํงเสริมและสนับสนุน
ผู๎ประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๑. บทน า 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะเป็นหนึ่งความท๎าทายที่ส าคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศให๎สามารถ

เติบโตได๎อยํางยั่งยืน และบรรลุเปูาหมายของการเป็นประเทศที่มีรายได๎สูงในอีก ๒๐ ปีข๎างหน๎า ทั้งนี้ ถึงแม๎วํา
หลายทศวรรษที่ผํานมา ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการพัฒนาประเทศให๎ก๎าวออกจากภาวะความ
ยากจน แตํการแก๎ปญัหาความเหลื่อมล้ าและการสร๎างความเป็นธรรมนับวํายังประสบปัญหาท๎าทายในหลายมิติ 
โดยการกระจายทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยูํมาก การกระจายโอกาสของการ
พัฒนายังไมํทั่วถึง รวมทั้งโอกาสการถือครองที่ดินและการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ แหลํงทุน บริการ
ทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพยังมีความเหลื่อมล้ าระหวํางกลุํมประชากร  โดยเฉพาะในภาค
การเกษตรและชนบท ซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาด๎านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งในสํวนของภาวะหนี้สิน การอพยพ
แรงงานเข๎าสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญํไมํกี่เมือง ท าให๎เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของครอบครัว และสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเข๎าสูํสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ์ในอนาคตอัน
ใกล๎ 

ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได๎ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่เน๎นการตอบโจทย์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ เพ่ือให๎การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได๎รับประโยชน์อยํางทั่วถึงและเป็น
ธรรม การก าหนดให๎ภาคการเกษตรและครัวเรือนเป็นกลุํมเปูาหมายของการปรับโครงสร๎างและพฤติกรรม และ
การกระจายศูนย์กลางความเจริญเพ่ือให๎เกิดการสร๎างงานในพ้ืนที่ เพ่ือพลิกฟ้ืนโครงสร๎างทางสังคมควบคูํไปกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และชํวยลดความเสี่ยงตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน๎นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด๎วยภาคสํวนตําง ๆ 
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะชํวย
ให๎เกิดการแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 
และการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด 

๒. เปูาหมาย 
๒.๑ สร๎างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ 
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามาเป็น

ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

เพ่ือสร๎างสังคมคุณภาพ 

๓. ตัวช้ีวัด 

๓.๑ ความแตกตํางของรายได๎และการเข๎าถึงบริการภาครัฐระหวํางกลุํมประชากร 
๓.๒ ความก๎าวหน๎าของการพัฒนาคน 
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๓.๓ ความก๎าวหน๎าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ  สังคม  
และเทคโนโลยี 

๓.๔ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
๔.๑.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให๎เหมาะสมกับศักยภาพของ

เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท๎องถิ่น โดยเน๎นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร 
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให๎เกษตรกรเข๎าถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู๎ ทั้งทางด๎าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู๎ประกอบการตลอดหํวงโซํคุณคํา  และเพ่ิม
ชํองทางการตลาดและเชื่อมโยงการค๎าด๎วยเครือขํายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม ก าหนดนโยบายและกติกา
เพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น รวมถึงสํงเสริมการผลิตแปรรูปสินค๎าให๎มีเอกลักษณ์ และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐาน
ทรัพยากรของชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกรสูํการเป็นผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในภาค
การเกษตร 

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยก าหนดมาตรการเพ่ือสร๎างความเสมอ
ภาคที่ส าคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข๎อมูลการท า
ธุรกรรมทางการเงินของประชาชนและภาคธุรกิจ  ก าหนดเปูาหมายการจัดเก็บภาษี และคําธรรมเนียมเพ่ือ
น าไปใช๎ในการจัดบริการที่ชัดเจน ตลอดจนการคุ๎มครองผู๎บริโภค โดยเน๎นการแก๎ไขกฎหมายที่ไมํเป็นธรรม 
ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุ๎มครองผู๎บริโภค สนับสนุนองค์กรของผู๎บริโภคให๎มีความเข๎มแข็ง ปูองกัน 
การละเมิดสิทธิผู๎บริโภคและอ านวยความยุติธรรมแกํผู๎บริโภค สนับสนุนการบริโภคอยํางยั่งยืน และสํงเสริมให๎
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการคุ๎มครองผู๎บริโภคได๎อยํางเป็นรูปธรรม   

๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร โดยแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง
ระหวํางเขตพ้ืนที่ปุาทับซ๎อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข๎าใช๎ประโยชน์ที่ดิน ก าหนด
มาตรการเพ่ือให๎เกิดการใช๎ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อยํางเป็นธรรม และกระจายการถือครองที่ดินในขนาด 
ที่เหมาะสมตํอการประกอบอาชีพเพ่ือให๎เกิดความเป็นธรรมในการถือครองที่ดิน  ปรับระบบเอกสารสิทธิ์ 
การถือครองที่ดินประเภทตําง ๆ ให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ที่ไมํมีที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ใช๎เป็นหลักฐานประกอบการ
ขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได๎ รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องในการใช๎ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะเพ่ือการประกอบอาชีพส าหรับประชาชน เพ่ือให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยเข๎าถึงการใช๎ประโยชน์ที่ดินได๎อยําง 
เป็นธรรมและมีท่ีอยูํอาศัยที่มั่นคง 

๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน โดยสํงเสริมการปรับทัศนคติของนายจ๎างให๎มองลูกจ๎างวํา
สามารถเพ่ิมมูลคําและคุณคําให๎กับธุรกิจได๎ สถานประกอบการจัดโครงสร๎างคําจ๎างตามความสามารถและ
ประสบการณ์ สํงเสริมกลไกและระบบการออมและแหลํงเงินทุนเพ่ือผู๎ใช๎แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึง
การยกระดับกลไกการดูแลแรงงานไทยให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด๎านคุณภาพแรงงาน 
ทั้งในด๎านทักษะฝีมือแรงงานและความสามารถด๎านเทคโนโลยี  ภาษาและการจัดการ เพ่ือสํงเสริมให๎แรงงาน
พัฒนาตนเองไปเป็นผู๎ประกอบการได๎ 

๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสร๎างสภาพแวดล๎อม 
ทางกายภาพและทางสังคมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตและการมีสํวนรํวมเป็นพลังในสังคมส าหรับคนทุกกลุํม  
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โดยเฉพาะผู๎พิการและผู๎สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข๎อมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบ 
การให๎บริการสวัสดิการที่เป็นความรํวมมือระหวํางรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ  
หรือองค์กรประชาสังคม เพ่ือให๎สามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าได๎อยํางมีประสิทธิภาพและควบคุม
คําใช๎จํายไมํให๎เป็นภาระทางการคลังมากเกินไป สํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาว
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุํมด๎วยมาตรการทางภาษีและอ่ืน  ๆ 
ตลอดจนสํงเสริมให๎แรงงานท้ังในระบบและนอกระบบเข๎าสูํระบบประกันสังคมอยํางทั่วถึง 

๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง โดยการจัดให๎มีมาตรการพิเศษเพ่ือให๎สามารถระบุตัวกลุํมเปูาหมายที่ต๎องการความชํวยเหลือ 
เป็นพิเศษ และให๎ความคุ๎มครองทางสังคมและสวัสดิการอยํางเฉพาะเจาะจงกลุํมเปูาหมายผู๎มีรายได๎น๎อย 
ยากจน และผู๎ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้ าซ๎อน โดยมีเปูาหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไมํให๎สํงตํอจากรุํนพํอแมํ
ไปสูํรุํนลูกหลาน และชํวยเหลือกลุํมคนที่เดือดร๎อนที่สุด  

๔.๑.๗ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด๎านบริการสาธารณสุข เน๎นการกระจายทรัพยากรและเพ่ิม
บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ให๎กระจายไปยังพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล เพ่ือให๎สามารถดูแลประชาชนได๎ 
อยํางทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให๎ครอบคลุมผู๎มีรายได๎น๎อย ให๎ได๎รับบริการที่ไมํมีความเหลื่อม
ล้ าในด๎านคุณภาพ รวมทั้งระบบคุ๎มครองการรักษาพยาบาลตํอการเจ็บปุวยที่สร๎างภาระทางการเงินโดยไมํ
คาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผู๎มีรายได๎น๎อย สนับสนุนสํงเสริมให๎สังคมเข๎ามามีสํวนรํวมในการสร๎างเสริม
สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลให๎มีคุณภาพและมีสัดสํวนแพทย์ตํอประชากรตามมาตรฐานสากลใน
ทุกพ้ืนที ่และสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีดิจิทัลในการให๎บริการสาธารณสุข ด๎านการศึกษาเน๎นการสร๎างโอกาสใน
การเข๎าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่หํางไกลทุรกันดารและยากจนและ
กลุํมเปูาหมายที่ต๎องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให๎มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การ
สนับสนุนกลไกความรํวมมือของภาคสํวนตําง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช๎เทคโนโลยีเพ่ือ
สํงเสริมการเรียนรู๎และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎และนวัตกรรมของคนทุกกลุํม รวมถึงระบบการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร๎างหลักประกันสิทธิการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เน๎นการสร๎าง
หลักประกันในการเข๎าถึงความยุติธรรมอยํางเทําเทียมกัน การพัฒนากลไกชํวยเหลือผู๎มีรายได๎น๎อยในการ 
ตํอสู๎คดีที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ การให๎หลักประกันสิทธิของผู๎เสียหายและผู๎ถูกกลําวหาในการได๎รับ 
ความชํวยเหลือจากรัฐอยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน การก าหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด เป็นธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการ 
ที่ละเอียดอํอนส าหรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุํมที่มีความเปราะบาง  ตลอดจน 
การพัฒนาวิธีพิจารณาความแพํงและคดีปกครองเพ่ือเพ่ิมโอกาสของประชาชนในการเข๎าถึงความยุติธรรม ปรับปรุง
ระบบโทษปรับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปรํงใส และระบบการชํวยเหลือผู๎พ๎นโทษในการกลับสูํสังคม 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
๔.๒.๑ พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค  

โดยค านึงถึงสัดสํวนจ านวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพ่ือให๎สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
ได๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดท าผัง
เมืองและผังภาคเพ่ือการจัดโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค แหลํงงาน แหลํงน้ า และการใช๎ที่ดิน ให๎สามารถ
พ่ึงตนเองได๎ภายในกลุํมจังหวัด รวมทั้งสํงเสริมให๎จังหวัดหลักมีความสามารถในด๎านการบริหารจัดการและ
จัดการตนเองได๎อยํางเป็นอิสระมากข้ึน เพ่ือให๎สามารถสร๎างความแตกตํางบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและ
ความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ได๎ และสํงเสริมการพัฒนาจังหวัดรองควบคูํไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก  
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๔.๒.๒ ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ โดยการ 
มีสํวนรํวมของประชาชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให๎มีความ
เชื่อมโยงสอดคล๎องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแตํระดับหมูํบ๎าน ท๎องถิ่น อ าเภอ จังหวัด จนถึงกลุํม
จังหวัด เน๎นการกระจายแหลํงอุตสาหกรรมในท๎องถิ่นเพ่ือสํงเสริมการสร๎างงานในพ้ืนที่  และการพัฒนาภาค
บริการที่คนในพ้ืนที่ สามารถเป็นผู๎ประกอบการ และสามารถกระจายรายได๎ให๎เกิดความเป็นธรรม ให๎
ความส าคัญกับการสร๎าง “คุณคํา” และ “มูลคํา” ทางเศรษฐกิจ จากศักยภาพของฐานทรัพยากรของแตํละ
พ้ืนที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสร๎างการมีสํวนรํวมของคนในพ้ืนที่และ
ผู๎ประกอบการในการสืบค๎น น ามาปรับใช๎และยกระดับการใช๎ทรัพยากรนั้นอยํางยั่งยืน 

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  โดยพัฒนาระบบผังเมือง 
ของประเทศและผังเมืองระดับพ้ืนที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกส าหรับคนทุกกลุํมอยํางทั่วถึง และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของเมืองด๎วยการมีสํวนรํวมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้ง
สํงเสริมให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตของ
คนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าระหวํางกลุํมประชากรที่อาศัยในเขตเมือง 

๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด เพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาค กลุํมจังหวัด  
ที่เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุํมจังหวัดและระดับภาค ปรับโครงสร๎างและ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือจัดความสัมพันธ์ระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎เอ้ือตํอ
ประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่และการก ากับติดตามเพ่ือสร๎างธรรมาภิบาลในการ
ท างานของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือพัฒนาระบบการปกครองท๎องถิ่น  และการเปิดพ้ืนที่ 
และโอกาสการมีสํวนรํวมอยํางกว๎างขวางของภาคสํวนตําง ๆ ได๎แกํ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการ
ในการก าหนดยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุํมจังหวัด 

๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการ
พัฒนาระบบฐานข๎อมูลมิติตําง ๆ ของพื้นที่ให๎มีความถูกต๎องแมํนย า การเปิดเผยข๎อมูลส าคัญที่จะเอื้อให๎
ประชาชนและภาคสํวนตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการด าเนินงาน 
ของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร๎างองค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของพื้นที ่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น การขยายเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให๎ชุมชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร ความรู๎ตําง ๆ และน าไปใช๎เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท๎องถิ่นเพ่ือรํวมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท๎องถิ่น  

๔.๒.๖ การพัฒนาก าลังแรงงานในพื ้นที ่ โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล๎องกับแผน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุํมจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของเมือง 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน๎นการสํงเสริมการยกระดับทักษะของผู๎ประกอบการ และกลุํมวิสาหกิจในพื้นที่ 
ทั้งในด๎านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการหํวงโซํคุณคําและตลาด การเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความต๎องการของก าลังแรงงานในพื้นที่กับ
ระบบการผลิตก าลังคนในสายอาชีพ 

๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที ่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ

รวมตัวและดึงพลังของภาคสํวนตําง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุํนใหมํ คนวัย



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

ท างาน และผู๎สูงอายุ ให๎มาเป็นก าลังของการพัฒนาเพ่ือสํวนรวม โดยการสร๎างเวทีกลางเป็นพ้ืนที่สาธารณะ 
เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแตํระดับชุมชน ท๎องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด การสร๎างผู๎น า 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสร๎างกลไกการท างานรํวมกันของภาคสํวนตําง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนในจังหวัดตําง ๆ เพ่ือฝึกทักษะให๎เป็นผู๎น ารุํนใหมํในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจ 
เพ่ือสังคม การด าเนินงานของภาคประชาสังคม การสร๎างเครือขํายในพ้ืนที่ รวมถึงการสร๎างชุมชนเสมือนบน
เครือขํายสื่อ ให๎เป็นเครือขํายเรียนรู๎รํวมกันทางสังคมที่รํวมท าสิ่งที่สร๎างสรรค์  และการยกยํองให๎คุณคํากับ 
การท าประโยชน์รํวมกันเพื่อสํวนรวม 

๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร๎อมในทุกมิติ ทั ้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล๎อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแตํ 
กํอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให๎สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพ  
ให๎เหมาะสมตามแตํละชํวงอายุ เพื่อยืดชํวงเวลาและเพิ่มโอกาสในการท างานในยามสูงอายุและสร๎าง
หลักประกันทางรายได๎ให๎แกํตนเองได๎นานขึ้น สร๎างแรงจูงใจให๎ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการ
เตรียมความพร๎อมของแรงงานกํอนวัยเกษียณ การจ๎างงานผู๎สูงอายุให๎เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ 
และสมรรถนะ ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการสํงเสริมและฟื้นฟู
ศักยภาพผู๎สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุมีกิจกรรมท าตํอเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไว๎ 
ซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยสํงเสริมและสร๎างแรงจูงใจให๎ทุกภาคสํวนมีการจ๎างงาน
ผู ๎ส ูงอาย ุให๎เหมาะสมกับว ัยว ุฒ ิ ประสบการณ์ และสมรรถนะ ส ํงเสร ิมการถํายทอดภูม ิป ัญญาและ
ประสบการณ์ และรํวมสร๎างสังคมที่ไมํทอดทิ้งกัน เพ่ือเพ่ิมคุณคําของผู๎สูงอายุ 

๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการท างานของภาคสํวนตําง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม
และองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร๎างสรรค์ประโยชน์สาธารณะตําง  ๆ รวมทั้ง 
การปรับปรุงระเบียบการใช๎งบประมาณและจัดซื้อจัดจ๎างของภาครัฐเพ่ือเอ้ือให๎สามารถสนับสนุนความริเริ่ม  
ที่สร๎างสรรค์ของภาคสํวนตําง ๆ  

๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและการยอมรับของสังคมตํอเรื่อง 
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ สํงเสริมให๎ทุกเพศมีสํวนรํวมรับผิดชอบครอบครัวและรํวมกันพัฒนา
สังคม สํงเสริมความเข๎มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการ
เพ่ือให๎ทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวได๎อยํางสมดุลกับการท างาน สํงเสริมการสร๎างประชากรรุํนใหมํ
บนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพ่ิมโอกาสของสตรีในการท างานเชิงเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ตลอดจน
เพ่ิมศักยภาพความรู๎ความสามารถและภาวะผู๎น าของสตรีเพ่ือให๎สามารถมีบทบาทในทางการเมืองและการ
บริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมและกว๎างขวาง 

๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต๎บริบทของสังคม 
ที่มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมํเลือกปฏิบัติ  สํงเสริม 
ความตระหนักในสิทธิมนุษยชน สร๎างความเทําเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในกลุํมชาติ
พันธุ์ ให๎ความส าคัญกับองค์ความรู๎และภูมิปัญญาของกลุํมชน สร๎างความภาคภูมิใจในรากเหง๎าของคนใน
ท๎องถิ่น สร๎างความเข๎าใจและจุดรํวมบนความแตกตํางอยํางสร๎างสรรค์  และสํงเสริมบทบาทของ
สถาบันการศึกษาในการชํวยยกระดับคุณคําที่หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมให๎เป็นมูลคําทางเศรษฐกิจที่
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สร๎างสรรค์เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได๎ รวมถึงเชื่อมโยงการสร๎างความรํวมมือและความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรํวมกันกับประเทศไทย 

๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์  เพื่อรองรับสังคม 
ยุคดิจิทัล พัฒนาระบบโครงสร๎างเครือขํายด๎านข๎อมูลเพ่ือให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎อง
ทันสมัยได๎อยํางรวดเร็ว  สํงเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคูํไปกับมาตรการสร๎างความรับผิดชอบของสื่อ 
ตํอสังคม รวมถึงสํงเสริมบทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข๎องในการให๎ความรู๎เรื่องสิทธิเพ่ือคุ๎มครองการใช๎เทคโนโลยี
และสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและกฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสร๎างสรรค์ทั้งในเชิงเนื้อหา และการสร๎าง
ความตระหนักและภูมิคุ๎มกันของผู๎เสพสื่อ 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ

วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช๎ข๎อมูลความรู๎  และการยกระดับการเรียนรู๎ 
ของครัวเรือน ทั้งในกลุํมครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอ่ืน ๆ เพ่ือปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคต 
การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยูํของสมาชิกในครอบครัว เพ่ิมทักษะทางการเงินและ 
การวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยูํอาศัยและระบบการผลิตด๎านอาชีพ เพ่ิมความสามารถในการประกอบการ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ ตลอดจนพัฒนาผู๎น าการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและท๎องถิ่น  อันเป็นการสร๎าง 
การเรียนรู๎จากภายในเพ่ือสร๎างคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพ่ึงตนเองได๎  ตามแนวทางหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุน
การรวมกลุํมของสมาชิกในชุมชนเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ให๎ชุมชนได๎บริหารจัดการและมีสํวนรํวม 
ในกิจการที่สํงผลกระทบตํอชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดท าแผนแมํบทชุมชนที่สะท๎อนปัญหาความ
ต๎องการที่แท๎จริงของชุมชน โดยมีข๎อมูลครัวเรือนเพ่ือสนับสนุนการจัดท าแผน และเชื่อมโยงแผนชุมชนกับ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และ
เชื่อมโยงกับการก าหนดการจัดสรรงบประมาณให๎สอดคล๎องกัน ขับเคลื่อนกลไกความรํวมมือทุกภาคสํวนให๎มี
เปูาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอ านาจในการตัดสินใจ โดยมีระบบการติดตามตรวจสอบที่
ตํอเนื่องและโปรํงใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเข๎มแข็งของชุมชน 
เพ่ือให๎สามารถติดตามความก๎าวหน๎าในการยกระดับความเข๎มแข็งของชุมชนได๎อยํางตํอเนื่อง 

๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน  โดย
สนับสนุนให๎ประชาชนสามารถรวมกลุํมและมีเวทีกลางเพ่ือสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํ วมกันและเพ่ือ
ปรึกษาหารือกิจการที่เป็นประเด็นสาธารณะ สามารถก าหนดเปูาหมายการพัฒนาบนฐานการมีข๎อมูลและการ
ใช๎เหตุผล และสร๎างข๎อตกลงรํวมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ และลดความขัดแย๎ง
ได๎ อันจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร๎างประชาธิปไตยที่ระดับฐานราก และสร๎างความสมานฉันท์ ตลอดจน
ปรับบทบาทภาครัฐให๎เป็นฝุายสนับสนุนให๎ชุมชนจัดการตนเองได๎มากขึ้น โดยรัฐเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนองค์
ความรู๎และพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการให๎กับชุมชน เพ่ือเป็นพลังของการพัฒนา 

 
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร๎างการเรียนรู๎ของชุมชนให๎สามารถ

ก๎าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและสํงเสริมโอกาสการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารและองค์
ความรู๎ของชุมชน ผํานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือเรํงกระบวนการ
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เรียนรู๎ของชุมชนในการก๎าวเข๎าสูํสังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความ
เสี่ยงด๎านตําง ๆ ในบริบทของการแขํงขันอยํางยั่งยืน รวมถึงการเพ่ิมความสามารถและทักษะในการใช๎ความรู๎ 
และเทคโนโลยีอยํางสร๎างสรรค์เพ่ือแก๎ปัญหาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง  
และสร๎างหลักประกันให๎คนทุกกลุํมได๎รับโอกาสและเข๎าถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง
โดยไมํจ ากัดวัยหรือเพศสภาวะ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. บทน า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอยูํอยํางจ ากัด  ถือวําเป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การด ารงชีพของมนุษย์ และสํงผลตํอการพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า และเพ่ือให๎สามารถบรรลุเปูาหมาย 
การพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปีได๎อยํางยั่งยืน จึงจ าเป็นต๎องก าหนดให๎มียุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เพ่ือก าหนดแนวทางการแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่อง ทั้งในสํวนของพ้ืนที่ปุาไม๎ที่ลดลง 
ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรน้ าที่ยังไมํสามารถจัดสรรได๎ตาม
ความต๎องการได๎อยํางเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปัญหาเชิงทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมดังกลําวจะกํอให๎เกิดจุดอํอนของการรักษาและยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศได๎
อยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ได๎น๎อมน าศาสตร์
ของพระราชาสูํการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกัน” มา
เป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคูํกับการน าเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เปูาหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดท่ีจะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยํางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให๎ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล๎วที่มีคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 

จากหลักการดังกลําวข๎างต๎น ท าให๎การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ถูกด าเนินการบนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความส าคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ ด๎าน ไมํให๎มากหรือน๎อยจนเกินไป  
อันจะน าไปสูํความยั่งยืนเพ่ือคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง สอดคล๎องกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล 
ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ชาติด๎านนี้ 

๒. เปูาหมาย 
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล๎อม และวัฒนธรรม ให๎คนรุํนตํอไปได๎ใช๎ 

อยํางยั่งยืน มีสมดลุ 
๒.๒ ฟ้ืนฟูและสร๎างใหมํฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจาก 

การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.๓ ใช๎ประโยชน์และสร๎างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมดุลภายใน 

ขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด๎านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  

และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสํวนรํวม และธรรมาภิบาล 

๓. ตัวช้ีวัด 
๓.๑ พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม   



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

๓.๒ สภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได๎รับการฟ้ืนฟู 
๓.๓ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
๓.๔ ปริมาณก๏าซเรือนกระจก มูลคําเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

๔. ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ก า ร เ ติ บ โ ต บ น คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร 
 ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุํงเน๎นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ 
ให๎เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี  
ด๎วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถลดความ
เสี่ยงของผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได๎  โดยมีเปูาหมายสูํสังคม 
ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมต่ าลง ผํานแนวทางและมาตรการตําง ๆ เชํน  
การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปุาไม๎ รักษาฐานทรัพยากรสัตว์ปุาและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สํงเสริมให๎สิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ือ
อาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวมของชาติ 

๔.๑.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยสํงเสริมและสร๎างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหมํ และสํงเสริมการทํองเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์ท่ีมีคุณภาพ 

๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด โดยเฉพาะ 
สัตว์ปุาและพันธุ์พืชที่ใกล๎สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหลํง 
ที่อยูํอาศัยตามธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุ์ตํางถิ่นที่มีผลกระทบตํอระบบนิเวศ โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ปุาไม๎ 
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ชนิดพันธุ์สัตว์ปุาและพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น สัตว์ปุาและพันธุ์พืชหายาก 
และใกล๎สูญพันธุ์ให๎เป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคง ควบคูํกับการลดภัยคุกคามและการบริหารจัดการไมํให๎เกิด 
ความขัดแย๎งระหวํางสัตว์ปุากับคนและชุมชน รวมถึงการสร๎างระบบฐานข๎อมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม  
โดยให๎ความส าคัญกับพันธุกรรมท๎องถิ่นที่มีคุณคําตํอระบบนิเวศและ/หรือมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
และภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือรวบรวมเชื้อพันธุ์และองค์ความรู๎ส าหรับใช๎ประโยชน์ในอนาคตและ 
คงความหลากหลายทางพันธุกรรม มีการสํงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์
และใช๎ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ สร๎างกลไกการใช๎ประโยชน์ในระดับท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน และ
พัฒนาระบบการแบํงปันผลประโยชน์ รวมถึงพัฒนาและบังคับใช๎มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
สํงเสริมพัฒนาและการใช๎แนวคิดผู๎ได๎รับผลประโยชน์เป็นผู๎จําย โดยเฉพาะอยํางยิ่งแนวคิดการเก็บคําบริการเชิง
นิเวศในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร๎อมทั้งการศึกษา ส ารวจ และวิจัยด๎านความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความส าคัญ ทั้งในและนอกพ้ืนที่คุ๎มครอง โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง และพ้ืนที่วิกฤต เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูลให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกตํอ
การเข๎าถึงและน าไปใช๎ประโยชน์ และการสํงเสริมการเกษตรที่ชํวยอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ้ืนฟูแมํน้ า 
ล าคลองและการปูองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหลํงน้ าบนพ้ืนฐานของ 
การรักษาสมดุลนิเวศ สํงเสริมกลไกการมีสํวนรํวมในการบริหารการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาแมํน้ า  คู คลอง 
และแหลํงน้ าธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย ระบบเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ของชุมชนให๎ถูกต๎องตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนให๎มีโครงขํายการสัญจรทางน้ าที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัด 
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และมีประสิทธิภาพ สํงเสริม สนับสนุนให๎ประชาชน องค์กรเอกชน เอกชน มีความรู๎ความเข๎าใจ ความตระหนัก
ตํอคุณคําและความส าคัญของแมํน้ า คู คลอง   

๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่ปุา โดยประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงตํอการถูกบุกรุก มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ 
และมีการบูรณาการทุกหนํวยงานในการเฝูาระวังและปูองกันการบุกรุกปุาสํงเสริมการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
ปุาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ตามกฎหมาย พ้ืนที่ปุาต๎นน้ าบนพ้ืนที่สูงชัน และพ้ืนที่แนวกันชน 
สํงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน สํงเสริมการใช๎ประโยชน์พื้นที่ต๎นน้ าที่เหมาะสมและไมํเกิดผล
กระทบโดยก าหนดสิทธิชุมชนที่เข๎าไปใช๎ประโยชน์จากปุาจะต๎องค านึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ 
ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟ้ืนตัว เพ่ือให๎ชุมชนมีความรู๎สึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎  
และมีการปลูกปุาเพ่ิมขึ้นตามหลักการผู๎ได๎รับประโยชน์จากปุาเป็นผู๎ดูแลปุา  สํงเสริมปลูกปุาเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมจากปุาปลูกแบบครบวงจร สร๎างกลไกหรือระบบตัดฟันระยะยาวที่ถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
และกฎหมายส าหรับพ้ืนที่ที่อยูํนอกเขตพ้ืนที่ปุาไม๎และพ้ืนที่ของเอกชน โดยให๎สามารถน ามาใช๎ประโยชน์ควบคูํ
กับการสํงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสามารถระบุแหลํงก าเนิดของไม๎ และปูองกันการลักลอบน าไม๎ออกจาก
ปุา รวมถึงการสร๎างและพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการพักผํอนหยํอนใจและการเรียนรู๎ทางธรรมชาติในเขตชุมชน
เมืองและชนบทเพื่อให๎ประชาชนได๎ประโยชน์และรู๎สึกใกล๎ชิดธรรมชาติ เกิดความรู๎สึกหวงแหน เกิดจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และได๎รับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ พร๎อมทั้งการแก๎ไขปัญหาชุมชนที่ท ากินในเขตปุา โดยเน๎น 
การใช๎ประโยชน์ที่ไมํเกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในรูปแบบคนอยูํกับปุาอยํางยั่งยืน  การจัดท าแผนที่แนวเขต
พ้ืนที่สีเขียว ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และจัดท าฐานข๎อมูลพ้ืนที่สีเขียวรายจังหวัด การสํงเสริมการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ปุาชุมชนและปุาครอบครัวแบบมีสํวนรํวม การสร๎างเครือขํายภาคประชาชนทุกระดับอายุให๎มีสํวน
รํวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยสํงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อยํางยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการสํงเสริมให๎เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิต  วิธีคิด
และวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดคุ๎มคําและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  การ
สร๎างการมีจิตส านึกในการผลิตที่มีความรับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและพฤติกรรมการบริโภคอยํางพอเพียงและ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การใช๎กลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการทางสังคมจูงใจผู๎บริโภคและผู๎ผลิต  การ
สร๎างระบบและกลไกการเฝูาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใช๎มาตรการ
การตรวจสอบย๎อนกลับถึงแหลํงที่มาของวัตถุดิบ พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎มีการลดขยะเป็นศูนย์ จัดการขยะแบบ
เบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปลํอยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม ซึ่งรวมถึงการจัดการการปลํอยมลพิษจาก
ภาคการผลิตเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคูํกับการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพมีมลพิษต่ าโดยกระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การมีระบบจัดการของเสียจากแหลํงก าเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอและมี
การจัดการมลพิษได๎เป็นไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใช๎กฎหมายกับผู๎ประกอบการอยํางเครํงครัด รวมทั้งการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด๎วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบ 
และเทคโนโลยี การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช๎ และตลาด ตลอดจนการสร๎างจิตส านึกและเข๎าถึงองค์ความรู๎
ด๎านพลังงาน พร๎อมทั้งการสํงเสริมการจัดซื้อจัดจ๎างสีเขียวทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให๎ทุกหนํวยงาน 
ของรัฐมีการจัดซื้อจัดจ๎างสินค๎าและบริการที่ได๎รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริม 
ให๎ภาคเอกชนใช๎สินค๎าและบริการจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน  
โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  พร๎อมทั้งมีการสํงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทาง



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

เศรษฐศาสตร์เพ่ือสร๎างแรงจูงใจให๎ด าเนินการเพ่ือรองรับการปลูกปุาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เอกชน การ
ปรับปรุงกลไกรัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมของประชาชนและภาคเอกชน 

๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุํงเน๎นการให๎ความส าคัญกับการ
สร๎างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคูํไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเล  
และชายฝั่งทั้งหมด ภายใต๎อ านาจและสิทธิประโยชน์ของประเทศที่พึงมีพึงได๎  เพ่ือความเป็นธรรมและลด 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยมุํงเน๎นการถํายทอดองค์ความรู๎เรื่องทะเลที่ถูกต๎องและเพียงพอ เพ่ิมมูลคํา 
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ พัฒนาและเพ่ิม
สัดสํวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  

๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสร๎างความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศในด๎านตําง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให๎มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุํมประเทศ 
อินโดจีนและประชาคมอาเซียน เรํงลดความเหลื่อมล ้าในการเข๎าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให๎
ทั่วถึง เพ่ือยกระดับรายได๎และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร๎อมทั้งสํงเสริมและสร๎างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ทางทะเล สํงเสริมผู๎ประกอบการรายยํอยและวิสาหกิจชุมชนให๎ค านึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมพัฒนา
ศักยภาพคนและการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  รวมถึง 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการกับก๏าซเรือนกระจก  พร๎อมรับมือกับผลจากสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงที่สํงผลกระทบตํอทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ตลอดจนเศรษฐกิจภาคทะเล การปรับตัวตํอ
สภาวะการเปลี่ยนแปลง และมีการประเมินมูลคําทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศที่เป็นมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม เพ่ือให๎เกิดความรับผิดชอบโดยผู๎ใช๎ประโยชน์ หรือตํอผู๎ท า
ความเสียหายตํอทรัพยากร และสํงเสริมการใช๎ประโยชน์ที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม รวมถึงมีกลไกการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและในทะเลที่มีประสิทธิภาพ  มีผังชายฝั่งและฝั่งทะเลชัดเจน ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนา 
ในรูปแบบตําง ๆ โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและสอดคล๎องกับสภาพภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ 

๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ โดยรักษาแนว
ปะการังที่ส าคัญตํอการทํองเที่ยว รักษาปุาชายเลนที่ส าคัญตํอการดูดซับก๏าซเรือนกระจก รักษาแหลํงหญ๎า
ทะเลที่ส าคัญตํอประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพ้ืนที่คุ๎มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบตําง ๆ โดย
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพ้ืนที่  พัฒนากลไกคุ๎มครองสัตว์ที่มี
ความส าคัญตํอระบบนิเวศ การทํองเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล พร๎อมทั้งมีระบบควบคุม
และตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดล๎อมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยําง
ยั่งยืนโดยค านึงถึงมูลคําของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการมีสํวนรํวมชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ 
รวมถึงมีระบบตรวจสอบ แจ๎งเตือน ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในปัญหาสิ่งแวดล๎อม เพ่ือลด
ผลกระทบตํอระบบนิเวศ สัตว์ทะเลหายาก หํวงโซํอาหาร และคุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจาย
ความรู๎ด๎านทะเลในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสร๎างความตระหนักทางทะเล มี
ระบบศูนย์ข๎อมูลความรู๎เชิงรุกท่ีเข๎าถึงได๎ผํานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอยํางตํอเนื่อง 
และพัฒนาฐานข๎อมูลเป็นคลังรวมความรู๎ด๎านผลประโยชน์ทางทะเลเพ่ือให๎ค าปรึกษาชํวยการตัดสินใจของ
ผู๎บริหารและให๎บริการความรู๎แกํประชาชน ที่จะน าความรู๎ไปพัฒนาให๎เกิดการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 

๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการปูองกันและแก้ไขทั้ง
ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทย
ทั้งหมดแบบบูรณาการ ชายฝั่งทะเลได๎รับการปูองกัน แก๎ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่เหมาะสม  
มีแผนแมํบทก าหนดวิธีการจัดการในแตํละพ้ืนที่ส าคัญทั่วประเทศ มีการลดพ้ืนที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

โดยใช๎รูปแบบการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสม รวมถึงการปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ในบริเวณท่ียังไมํเกิดปัญหา  

๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการทํองเที่ยว
ทางทะเลมีการค านึงถึงความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  การลดความเหลื่อมล้ าและดูแล
ผลประโยชน์ให๎เกิดข้ึนกับประชาชนในพื้นท่ี การดูแลความปลอดภัยนักทํองเที่ยวทางทะเล การพัฒนาทําเรือทั้ง
ระบบให๎เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พัฒนาการทํองเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหมํ พัฒนาประเทศให๎เป็นศูนย์กลาง
ทําเรือส าราญในภูมิภาค การจัดท าแหลํงทํองเที่ยวด าน้ าที่มนุษย์สร๎างขึ้นเพ่ือรองรับปริมาณนักทํองเที่ยวใน
อนาคต สํงเสริมให๎ประเทศเป็นศูนย์กลางด๎านพาณิชย์นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินค๎าตามแนวชายฝั่ง
ให๎เติบโตอยํางยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมการประเมินทรัพยากรประมง เพ่ือใช๎ในการวาง
แผนการบริหารจัดการให๎สอดคล๎องกับศักยภาพ การท าประมงที่ค านึงถึงความสมดุลของทรัพยากร ควบคุม
และยกเลิกเครื่องมือประมงที่ท าลายล๎าง และปูองกันไมํให๎เรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศเข๎ามาท าการประมงที่ผิดกฎหมาย เรํงพัฒนาการจัดการด๎านการเพาะเลี้ยงในทะเล ที่สอดคล๎องกับ
แผนการใช๎ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อน าความรู๎และนวัตกรรมใหมํ ๆ มาพัฒนาการประมง
ครบวงจร เพ่ือให๎ประเทศยังคงเป็นผู๎น าด๎านการผลิตและสํงออกผลิตภัณฑ์ประมงมูลคําสูงและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุํงเน๎นลดการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจก และสร๎างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ และการสร๎างขีด
ความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร๎อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพ่ือมุํง
สูํเมืองคาร์บอนต่ า และพ้ืนที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด๎านการเกษตรที่มีผลประโยชน์ 
รํวมในการลดก๏าซเรือนกระจก รวมทั้งเรํงฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม สํงเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาเพ่ือเป็นแหลํงกักเก็บ
ก๏าซเรือนกระจก 

๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข๎อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
และระบบเตือนภัยลํวงหน๎าที่รวดเร็ว แมํนย าและมีประสิทธิภาพ และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและ
ลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร๎างและไมํใชํโครงสร๎างเพ่ือเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตํละภูมิสังคมของประเทศ พร๎อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัย 
ทั้งระบบ โดยค านึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว  รวมถึงการเสริมสร๎างขีด
ความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวตํอผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๓.๓ มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขา โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน มีการสํงเสริมสินค๎าและบริการคาร์บอนต่ าเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศอยํางเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือสร๎างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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พร๎อมทั้งมีการพัฒนากฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยําง 
มีประสิทธิภาพ 

๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสร๎างระบบสาธารณสุข เครือขํายเตือนภัยและเฝูาระวังโรค 
ให๎มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุํมเสี่ยงที่มีความอํอนไหวตํอปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 
ทางภูมิอากาศ ตํอโรคอุบัติใหมํ โรคอุบัติซ้ า การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล๎อมและเวชศาสตร์ปูองกันทั้ง
ระบบ 

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข๎อก าหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ตามศักยภาพ 
และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยเน๎นการพัฒนา “เมืองนําอยูํ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 
โดยให๎ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ต๎นแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน
ทุกจังหวัดอยํางยั่งยืน ลดการปลดปลํอยมลพิษและผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวน
รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อุทยานธรณีวิทยา แหลํงโบราณคดี มรดกทาง
สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยํางยั่งยืน 

๔.๔.๑ จัดท าแผนผังภู มินิ เวศเพื่อการพัฒนาเมือง  ชนบท พื้นที่ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ โดย
จัดท าและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห์ ข๎อมูลขนาดใหญํ เพ่ือการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ
ระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิ เวศ จัดท าแผนผังภูมินิเวศของพ้ืนที่
ตามเกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การจัดการสิ่งแวดล๎อม การก าหนดเขตพ้ืนที่แนวกันชน 
พ๎อมทั้งการจัดท าผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ์มาตรฐานและองค์ประกอบของผังเมืองรวมด๎านการใช๎
ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนสํง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การจัดท าแผนผังพ้ืนที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผน
ที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก เพ่ือใช๎ในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การจัดท าผัง
พ้ืนที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดท าผังพ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหลํงโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืน
ถิ่นอยํางยั่งยืน  

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพ้ืนที่
เกษตรกรรมปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
อุทยานธรณีวิทยา แหลํงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น  

๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล๎อมของประเทศตาม
มาตรฐานสากล และบังคับใช๎มาตรฐานสิ่งแวดล๎อมด๎านดิน น้ า อากาศ ปุาไม ๎สัตว์ปุา และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพกับทุกภาคสํวนอยํางเครํงครัด การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษก าเนิดใหมํ พร๎อมทั้ง
ขจัดมลพิษและแก๎ไขฟ้ืนฟูผลกระทบสิ่งแวดล๎อมด๎านดิน น้ า อากาศ ปุาไม ๎สัตว์ปุา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด๎านตําง ๆ มีการพัฒนาและใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลด
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มลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล๎อม พร๎อมทั้งก าหนดเปูาหมายการจัดการขยะตั้งแตํต๎นทางถึงปลายทาง ด๎วย
เปูาหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พร๎อมทั้งมีกลไกก ากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยํางเป็น
ระบบทั้งประเทศ 

๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
โดยก าหนดให๎ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให๎ความรู๎ ประสาน และบูรณาการทุกภาคสํวนในการเพ่ิมและรักษา
พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ในภาพรวมของประเทศ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 
พร๎อมกับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช๎เรื่องการใช๎ประโยชน์ของชุมชนในพ้ืนที่ปุาอยํางสมดุล  การพัฒนา
และสํงเสริมกลไกคาร์บอนเครดิต และกลไกคําตอบแทนการให๎บริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา
อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู แหลํงโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น
อยํางยั่งยืน โดยจัดให๎มีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการด าเนินการ 

๔.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือขํายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน  
และเครือขําย ที่ประกอบด๎วยภาคีส าคัญตามบริบทของพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงการพัฒนารํวมกัน 
ในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ องค์กร เพ่ือการพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขําย ให๎มีทักษะทัดเทียม 
กับประเทศอ่ืนในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรธุรกิจประจ าชุมชน เพ่ือสํงเสริม 
ให๎เกิดกลไกทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาด
เพ่ือเกษตรกรโดยเกษตรกร พร๎อมกับสํงเสริมกิจกรรมสร๎างความสัมพันธ์และรายได๎ให๎กับชุมชน  

๔.๔.๖ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ 
ในการปูองกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า ตลอดจนควบคุมการแพรํระบาดของโรคเหลํานี้  โดยศึกษาวิจัยสร๎าง
องค์ความรู๎ด๎านการสํงเสริมสุขภาพและการปูองกันโรคในประชากรทุกกลุํม โดยเฉพาะกลุํมเปราะบาง เพ่ิมขีด
ความสามารถในการติดตาม วิเคราะห์และประเมินแนวโน๎มสถานการณ์ปัญหาโรคอุบัติใหมํและอุบัติซ้ า  
และสร๎างความพร๎อมของภาคีเครือขํายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดตําง ๆ 

๔.๕ พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุํงเน๎นพัฒนาระบบ
จัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือให๎เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช๎น้ าทุกภาคสํวน ดูแลภัยพิบัติ
จากน้ าทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอยํางเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เน๎นสํงเสริมการใช๎พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกที่ค านึงถึงการพัฒนาอยํางเหมาะสม ให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ิมศักยภาพและการใช๎
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในพ้ืนที่ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เป็นมิตร 
ตํอสิ่งแวดล๎อม ให๎เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง 

๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  
โดยจัดให๎มีน้ าสะอาดใช๎ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข๎าถึงได๎ มีระบบการ
จัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม พร๎อมทั้งสํงเสริมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต๎นน้ า พ้ืนที่ชุํมน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหลํงน้ า
ธรรมชาติ แอํงน้ าบาดาล การระบายน้ าชายฝั่ง ให๎มีปริมาณและคุณภาพน้ า และใช๎ประโยชน์ได๎ตามเกณฑ์ มี
การจัดท าแผนปูองกัน ฟ้ืนฟู รักษา รํวมกับแผนรักษาเขตต๎นน้ า แผนปูองกันแผํนดินถลํม แผนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
รักษาสภาพสิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ าธรรมชาติ ตามพ้ืนที่ที่ก าหนดและตามความส าคัญ และมีการพัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุํมน้ าทั้งระบบให๎มีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดยการจัดหาและใช๎น้ าที่สมดุล ทันสมัย ทัน
การณ์ และสร๎างความเป็นธรรม ใช๎ระบบทั้งทางโครงสร๎าง กฎระเบียบ การบริหารจัดการการจัดหาและใช๎น้ าที่
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ได๎สมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม การยกระดับผลิตภาพการใช๎น้ าให๎เทียบเทําระดับสากล 
รวมทั้งการเตรียมความพร๎อมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ 
การด าเนินการเพ่ือสร๎างสมดุล สร๎างวินัยของประชาชนในการใช๎น้ าและการอนุรักษ์อยํางรู๎คุณคํา  พร๎อมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สารสนเทศกับนานาชาติ และการด าเนินการรํวมใช๎น้ ากับแมํน้ าระหวํางประเทศ 
โดยพิจารณาและด าเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนรํวมกับระดับสากล และมีการ
จัดระบบการจัดการน้ าในภาวะวิกฤติ ให๎สามารถลดสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ าตามหลัก
วิชาการให๎อยูํในขอบเขตที่ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบํงตามลักษณะของแตํละพ้ืนที่ได๎ และสามารถฟ้ืนตัว
ได๎ในเวลาอันสั้น 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด  รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให๎มีน้ าเพียงพอตํอการเจริญเติบโตของเขตเมือง
เพ่ือการอยูํอาศัย การพาณิชย์และบริการ พร๎อมระบบจัดการน้ าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ า ระบบกระจาย
น้ าดี ระบบรวบรวมน้ าเสีย ระบบระบายน้ า ส าหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให๎เพียงพอตํอ
ความต๎องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ าในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหลํงน้ าส ารอง 
การใช๎น้ าซ้ าในพ้ืนที่วิกฤติ พร๎อมทั้งจัดให๎มีน้ าใช๎เพียงพอส าหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และทํองเที่ยว 
รวมทั้งมีระบบดูแลน้ าภายในพ้ืนที่ส าหรับผู๎ใช๎น้ าในนิคมเกษตร อุตสาหกรรมสมัยใหมํ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่
เกษตรน้ าฝน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยว เกษตรพลังงาน เกษตรเพ่ิมมูลคําและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยทบทวนระบบน้ าตามการปรับโครงสร๎างเกษตรและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป  เน๎นปรับ
โครงสร๎างการใช๎น้ า การจัดสรรน้ าในแตํละภาคสํวน พร๎อมทั้งการเพ่ิมผลิตภาพของการใช๎น้ า โดยการใช๎อยํางมี
คุณคํา การน าน้ ากลับมาใช๎ใหมํ เพ่ิมประสิทธิภาพการสํงและการใช๎น้ าทุกภาคสํวน และเพ่ิมการเก็บกักในพ้ืนที่ 
มีระบบการขออนุญาตใช๎น้ าตามเกณฑ์และความส าคัญ เพ่ือสนับสนุนการสร๎างมูลคําเพ่ิมของภาคการผลิตและ
บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  

๔.๕.๓ พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมสัดสํวนการใช๎พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการ 
ผลิตไฟฟูา รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟูาทั้งด๎านอุปทานและด๎านอุปสงค์ให๎มีประสิทธิภาพ  
และความยืดหยุํน เพ่ือให๎สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพ่ิมขึ้นในระบบได๎อยํางมั่นคง 
และมีเสถียรภาพ พร๎อมทั้งสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสร๎าง 
ความเชื่อมโยงระหวํางภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนุน 
การวิจัย พัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงขํายไฟฟูาอัจฉริยะ เพ่ือให๎
สามารถผลิตไฟฟูาจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได๎ในสัดสํวนที่สูงขึ้น  และการผลิตไฟฟูาที่มี 
การกระจายศูนย์มากขึ้น พร๎อมทั้งสนับสนุนการใช๎กลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด๎านพลังงานที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
โดยสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช๎พลังงานอยํางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือลดต๎นทุนพลังงานของประเทศ  
ด๎วยการสํงเสริมผํานเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใชํการเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พร๎อมทั้ง
สํงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช๎กฎหมายเกี่ยวกับการกํอสร๎าง
และออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให๎ความรู๎ความเข๎าใจกับประชาชนในด๎านการประหยัดพลังงาน สํงเสริม
ให๎ใช๎อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช๎ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟูาตําง ๆ 
รวมถึงการสํงเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนสํงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
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๔.๕.๕ พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพ่ิมผลิตภาพการเกษตร
แบบบูรณาการ โดยเน๎นให๎เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลคําเพ่ิมสูง  พร๎อมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรผสมผสาน จัดเขตการเกษตร มีการใช๎มาตรการการตรวจสอบย๎อนกลับถึงแหลํงที่มาของ
วัตถุดิบ เพ่ือลดการบุกรุกและท าลายพ้ืนที่ปุา รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุํนใหมํ เพ่ิมการจ๎างงานในภาค
เกษตรเพ่ือรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพเกษตรกรให๎มีรายได๎ตํอหัวเพ่ิมขึ้นและมีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม 

๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  มุํงสํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด๎านสิ่งแวดล๎อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม เพ่ือแก๎ไขปัญหา
และลดความขัดแย๎ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่
ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตําง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตร 
ตํอสิ่งแวดล๎อมของประชาชนและภาคเอกชนให๎รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสร๎างความรู๎  
ความเข๎าใจ การตระหนักรู๎  และการมีสํวนรํวมด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตํางประเทศ ผํานชํองทางตําง ๆ อยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง  

๔.๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในการ
ปูองกันผลกระทบด๎านสิ่งแวดล๎อม เศรษฐกิจ และสังคมในพ้ืนที่ส าคัญ พร๎อมทั้งประยุกต์ใช๎นวัตกรรมเวทีดิจิทัล 
เพ่ือรังสรรค์นโยบายที่น าไปสูํการปฏิบัติได๎จริง และสอดคล๎องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พร๎อมทั้งพัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม โดยเพ่ิมบทบาทของประชาชนในการมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์ คุ๎มครองและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารด๎านสิ่งแวดล๎อม และกระบวนการมีสํวนรํวม 
ที่สร๎างสรรค์ในโครงการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจาย
อ านาจและการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํองค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช๎กฎหมาย
และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ 
และมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ า  
และปูองกันแก๎ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎ครอบคลุม ทั้งปัญหาเดิมและปัญหาอุบัติใหมํ 
อันจะท าให๎เกิดการจัดการอยํางยั่ งยืน  สามารถเยียวยาฟ้ืนฟูบุคคลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมที่เสียหายได๎อยํางเหมาะสมและเป็นธรรม พร๎อมทั้งพัฒนาความรํวมมือในเรื่องการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมข๎ามพรมแดนกับประเทศอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนอยํางเป็นรูปธรรม  
เพ่ือปูองกันแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อมของภูมิภาค การฟ้ืนฟูและขยายพ้ืนที่สีเขียว และความหลากหลายทาง
ชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้งการเพ่ิมกระบวนการมีสํวนรํวมกํอนการตัดสินใจในโครงการขนาดใหญํที่มีผลกระทบ
ข๎ามพรมแดน การเพ่ิมความรํวมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคได๎อยํางทั่วถึงและทันการณ์ และการ
พัฒนาความรํ วมมือระหวํ างหนํวยงานยุติ ธรรมในภูมิภาค  ในการสร๎ า งระบบยุติ ธ รรมเกี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
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๔.๖.๓ จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ข๎ามพรมแดน โดยก าหนดและจัดโครงสร๎ าง เ พ่ือขับเคลื่ อนประเด็นรํ วมด๎านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ส าคัญ โดยใช๎เครื่องมือทันสมัย และให๎มีหนํวยงานรับผิดชอบ สํงเสริมการ
วิจัย พัฒนา และสร๎างนวัตกรรม  

๔.๖.๔ พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดย
พัฒนาโครงการส าคัญที่จะก าหนดอนาคตของประเทศให๎ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์การวางแผนแบบองค์รวม  
เพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. บทน า 
ภาครัฐเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทาง 

การพัฒนาตามที่ก าหนดตามกรอบการบริหารราชการแผํนดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเปูาหมายอนาคต
ในระยะยาวที่ก าหนดไว๎นั้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะต๎องสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อยํางมีบูรณาการ มีความตํอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยํางไรก็ตาม ที่ผํานมาการบริหารจัดการ
ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาเชิงการบริหารจัดการและโครงสร๎าง ปัญหาคอร์รัปชันและระบบอุปถัมภ์ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดให๎มียุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
เพ่ือแก๎ไขปัญหาตําง ๆ อยํางเป็นระบบและสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยมีเปูาหมาย
การพัฒนาที่เน๎นการตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส ผํานการมี
หนํวยงานภาครัฐที่มีโครงสร๎างและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ของสํวนรวม เปิดโอกาสให๎ทุก ๆ ภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินการบริการสาธารณะ 
ตรวจสอบการด าเนินการของหนํวยงานภาครัฐและภาคสํวนอ่ืน ๆ ตลอดจนด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในสังคมได๎อยํางเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่เน๎นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม” โดย
ภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่ท าหน๎าที่ในการก ากับ
หรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม 
การท างานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อมที่จะปรับตัวให๎ทันตํอ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ  
และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต์ใช๎อยํางคุ๎มคํา  และปฏิบัติงานเทียบได๎กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือตอบสนอง 
ความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎องรํวมกันปลูกฝัง
คํานิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร๎างจิตส านึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน าไปสูํการลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไมํเลือกปฏิบัติ การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต๎องมี 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให๎คนดีคนเกํงเข๎ามารํวมพลังการ
ท างานที่มีความมุํงม่ันและมีแรงบันดาลใจในการที่จะรํวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูํเปูาหมายที่พึงประสงค์ 

๒. เปูาหมาย 
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์สํวนรวม ตอบสนองความ

ต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว โปรํงใส  
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร๎อมปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง 
๒.๓ ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ตํอสํวนรวมของประเทศ  

๓. ตัวช้ีวัด 
๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนตํอการให๎บริการสาธารณะของภาครัฐ 
๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
๓.๓ ระดับความโปรํงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
๓.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส หนํวยงานของรัฐต๎องรํวมมือและชํวยเหลือกันในการปฏิบัติหน๎าที่  มีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรํงใส ให๎การบริหารราชการแผํนดินทั้งราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวน
ท๎องถิ่น และงานของรัฐอยํางอ่ืนให๎เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  สร๎างประโยชน์สุขแกํ
ประชาชน 

๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า 
ของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลาย
รูปแบบตามความต๎องการของผู๎รับบริการ มีความรํวมมือกับภาคีอ่ืน ๆ พร๎อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐให๎มีลักษณะบูรณาการ สามารถสํงเสริมภารกิจของภาคสํวนตําง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาท
และกลไกภาครัฐให๎เป็นผู๎สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการประกอบการ การก าหนดกฎระเบียบที่ไมํ
เป็นอุปสรรคตํอการด าเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาดสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช ้มีระบบการบริหารจัดการข๎อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวํางหนํวยงานและแหลํงข๎อมูลตําง 
ๆ น าไปสูํการวิเคราะห์การจัดการข๎อมูลขนาดใหญํ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให๎บริการภาครัฐ มีการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช๎ในการให๎บริการสาธารณะตั้งแตํต๎นจนจบกระบวนการ  เพ่ือให๎สามารถติดตํอ
ราชการได๎โดยงําย สะดวก รวดเร็ว โปรํงใส เสียคําใช๎จํายน๎อย และตรวจสอบได๎ 

๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล๎องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึด
โยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเปูาหมายรํวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข๎อมูล
ขนาดใหญํ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ 
เพ่ือน าไปสูํการก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอยําง
ตํอเนื่อง 

๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใช๎แผนแมํบทตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติวําด๎วยความมั่นคงแหํงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติผํานแผนปฏิบัติการ 
ในระดับตําง ๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให๎มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามหํวงโซํ
การพัฒนาระหวํางราชการบริหารสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งการประสานความรํวมมือ 
ที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให๎เกิดการบูรณาการในลักษณะหุ๎นสํวนการพัฒนา 
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ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสํวนอ่ืนในสังคม โดย
ด าเนินการอยํางตํอเนื่องและมีเปูาหมายที่ชัดเจน 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  หนํวยงาน 
ที่เกี่ยวข๎องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน๎าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมํ
เป็นอุปสรรคในการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ  ระบบงบประมาณแผํนดินต๎องสอดรับกับลักษณะการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนที่ มีการรักษา
วินัยการเงินการคลังภายใต๎กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลํวงหน๎าระยะปานกลางและ
ระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณให๎มีความคลํองตัว สะดวก เหมาะสมกับสถานการณ์และความ
เรํงดํวน การใช๎จํายงบประมาณโปรํงใส เป็นไปตามเปูาหมายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีแผนเพ่ิมรายได๎ของ
ประเทศคูํกับแผนงบประมาณให๎เกิดสมดุลระหวํางรายได๎กับรายจําย พร๎อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได๎ของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี  

๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
มีการติดตามประเมินผลทั้งกํอนเริ่มโครงการ ระหวํางด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแตํปัจจัยน าเข๎า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบตํอการบรรลุ
เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแตํระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหนํวยงาน และระดับพ้ืนที่ 
พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียเข๎ามามีสํวนรํวมในการติดตามประเมินผล และจัดให๎มีการรายงานการ
ติดตามประเมินผลในการบรรลุเปูาหมายตํอสาธารณะเป็นประจ า รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต๎อง
เป็นไปเพ่ือสํงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ พร๎อมทั้งมีการก าหนดความสัมพันธ์ระหวํางการบริหารราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค 
และสํวนท๎องถิ่นให๎มีความชัดเจน ไมํซ้ าซ๎อนกัน รวมทั้งมีการถํายโอนภารกิจที่ส าคัญและการกระจายอ านาจ 
ในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อให๎ชุมชนและท๎องถิ่นเข๎มแข็ง 

๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ าซ๎อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หนํวยงานภาครัฐให๎สอดคล๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไมํจ าเป็น 
ถํายโอนภารกิจให๎ภาคสํวนอื่นรับไปด าเนินการ รวมถึงการจัดระบบองค์กรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหนํวยงาน
ของรัฐที่ท าหน๎าที่ก ากับและหนํวยงานผู๎ให๎บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและมีการแขํงขัน 
ที่เป็นธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจ าเป็นจะต๎องด าเนินการจะต๎องก าหนดให๎มีโครงสร๎างหนํวยงานที่สอดคล๎อง
กับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ๎มคํา และสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผํนดินได๎อยําง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามา 
มีสํวนรํวมในการ ด าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยํางเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์ 
และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ๎นสํวนการพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหวํางการบริหารราชการ
สํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่นให๎มีความชัดเจน ไมํซ้ าซ๎อนกัน รวมถึงการสนับสนุนให๎ชุมชนหรือ
เอกชนรํวมด าเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะตําง ๆ 

๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดท าบริการสาธารณะ 
และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ โดยเปิดโอกาสให๎มีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะ 
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ที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได๎ของท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม สามารถพัฒนารายได๎และทุนเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมในการตอบสนองตํอการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่รํวมกับชุมชนท๎องถิ่น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ 
ของประเทศ ประชาชน และความต๎องการของคนทุกกลุํม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะในท๎องถิ่น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยําง 
มีประสิทธิภาพ มีความค๎ุมคํา เทียบได๎กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล๎อมในการปฏิบัติงานที่
มีความหลากหลายซับซ๎อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร๎าง 
และระบบบริหารงานราชการใหมํในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการด าเนินงานที่มีความยืดหยุํน สามารถ
ปรับตัวเข๎าสูํการเป็นส านักงานสมัยใหมํ น าไปสูํการเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได๎
กับมาตรฐานสากล มีความคลํองตัว ไมํยึดติดกับการจัดโครงสร๎างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก 
ปรับเปลี่ยนโครงสร๎างองค์กร กฎ ระเบียบ ได๎ตามสถานการณ์ 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยูํบนข๎อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  มุํงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรํงใส ยืดหยุํนและ
คลํองตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช๎ในการบริหารและ
การตัดสินใจ รวมทั้งน าองค์ความรู๎ ในแบบสหสาขาวิชาเข๎ามาประยุกต์ใช๎ เพ่ือสร๎างคุณคําและแนวทางปฏิบัติที่
เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ตําง ๆ ได๎อยํางทันเวลา พร๎อมทั้งมีการจัดการความรู๎และถํายทอด
ความรู๎อยํางเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน๎าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ  โดยภาครัฐมีก าลังคน 
ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให๎สามารถสนองความต๎องการ 
ในการปฏิบัติงาน มีความก๎าวหน๎าในอาชีพ สามารถจูงใจให๎คนดีคนเกํงท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา 
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให๎มีสมรรถนะใหมํ  ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  
มีการเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให๎การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ 
ท างานในเชิงรุกและมองไปข๎างหน๎า สามารถบูรณาการการท างานรํวมกับภาคสํวนอื่นได๎อยํางเป็นรูปธรรม 

๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุํน
คลํองตัวให๎กับหนํวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูํไปกับการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต๎หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน ก าลังคน รูปแบบ
การจ๎างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตํงตั้ง เพ่ือเอ้ือให๎เกิดการหมุนเวียน ถํายเทแลกเปลี่ยน และโยกย๎าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวํางภาคสํวนตําง ๆ ของประเทศได๎อยํางคลํองตัว รวมทั้งทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบคําตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล๎องกับภาระงาน 

๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส๎นทางความก๎าวหน๎าในสายอาชีพให๎มีสมรรถนะใหมํ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานและสร๎างคํานิยม 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนและประโยชน์สํวนรวม สามารถบูรณาการการท างานรํวมกับภาคสํวนอ่ืนได๎ 
อยํางเป็นรูปธรรม ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาภาวะผู๎น าในทุกระดับให๎มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ 
และมีความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู๎น าทางความรู๎และความคิด ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
นโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอยํางที่ดีตํอผู๎รํวมงานและตํอสังคม โดยมีการสร๎างผู๎น าทางยุทธศาสตร์ 
ในหนํวยงานภาครัฐทุกระดับอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 
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๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสํวนรํวมตํอต๎านการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร๎างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์สํวนบุคคลและประโยชน์สํวนรวมของบุคลากรภาครัฐให๎เกิดขึ้น  รวมทั้ง
สร๎างจิตส านึกและคํานิยมให๎ทุกภาคสํวนตื่นตัวและละอายตํอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พร๎อมทั้ง 
สํงเสริม สนับสนุน ให๎ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตําง ๆ มีสํวนรํวม 
ในการสอดสํอง เฝูาระวัง ให๎ข๎อมูล แจ๎งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
และภาคสํวนอื่น ๆ โดยได๎รับความค๎ุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รฐัต๎องสํงเสริม สนับสนุน และให๎ความรู๎แกํประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให๎มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบดังกลําวอยํางเข๎มงวด รวมทั้ง สํงเสริม และเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชน
โดยเฉพาะการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร การรณรงค์ให๎ความรู๎ ตํอต๎าน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยได๎รับความ
คุ๎มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พร๎อมทั้ง มีระบบการรับเรื่องร๎องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ก าหนดให๎
เจ๎าพนักงานของรัฐต๎องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวํางประโยชน์บุคคลและประโยชน์สํวนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของตนเอง คูํสมรส และบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผู๎ด ารงต าแหนํงในองค์กรอิสระ ผู๎วําการตรวจเงินแผํนดิน และผู๎ด ารงต าแหนํงระดับสูงตามที่
กฎหมายก าหนด จะต๎องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให๎ประชาชนทราบ 

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ จัดการกับผู๎กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยํางตรงไปตรงมา เป็นธรรม 
และตรวจสอบได๎ พร๎อมทั้งให๎การด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมือง
และผู๎มีอิทธิพล ตลอดจนวางมาตรการคุ๎มครองพยานและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ ต๎องก าหนดให๎มีการลงโทษ
ผู๎กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางจริงจังและรวดเร็ว  

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ 
บูรณาการ จัดให๎มีกลไกการประสานงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนาระบบงานและโครงสร๎างองค์กรที่ เอ้ือตํอการด าเนินงานแบบ
บูรณาการและมํุงผลสัมฤทธิ์ 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข๎อบังคับมีเทําที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุํงใช๎กฎหมายเป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ การแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค 
ที่น าไปสูํความเหลื่อมล้ าด๎านตําง ๆ เอ้ือตํอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู๎อ านวยความสะดวก ก าหนดกติกาในการแขํงขันให๎เกิดความเป็นธรรม 
แกํการด าเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถตอบสนองกับ 
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การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค๎า การบริการ และสามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุ๎มครองผู๎บริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแก๎ไขและยกเลิกกฎหมายตําง ๆ  
ให๎มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม เอ้ืออ านวยตํอการบริหารราชการแผํนดิน การพัฒนาประเทศ การ
ให๎บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขํงขันระหวํางประเทศ สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลง
ระหวํางประเทศ รวมทั้ง การสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจในข๎อกฎหมาย และบังคับใช๎กฎหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพเทําเทียม 

๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพ่ือแก๎ปัญหาอยํางตรงจุด
ให๎มีความสอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศที่เป็นประโยชน์ตํอประชาชนโดยรวม  
ด๎วยการสร๎างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช๎กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
และก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายให๎ทันสมัยอยูํตลอดเวลา  นอกจากนั้น ในการตรา
กฎหมายต๎องด าเนินการให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของผู๎ เกี่ยวข๎อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ตํอประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดให๎มีการสร๎างความรับรู๎ 
และความเข๎าใจในข๎อกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เทําเทียม มีการเสริมสร๎างประสิทธิภาพ 
การใช๎กฎหมาย บังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ไมํเลือกปฏิบัติ น าเทคโนโลยี
สมัยใหมํมาใช๎ในการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการใช๎กฎหมาย ปูองกันการกระท าผิดและจับกุมผู๎กระท าผิด 
ได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็ว 

๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
มีความเป็นกลาง นําเชื่อถือ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ๎าหน๎าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล๎าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไมํเลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมได๎โดยสะดวก มุํงให๎เกิดการสร๎างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทําระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปรํงใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างโอกาสในการ
เข๎าถึงความยุติธรรม สร๎างความสมดุลระหวํางสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวย 
ความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอยํางเสมอภาค หนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความรํวมมือที่ดี  
บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหวํางกัน 

๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึด ม่ันในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร 
และทัศนคติเจ๎าหน๎าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให๎เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได๎รับการปฏิบัติอยํางเทําเทียม รวมทั้งเสริมสร๎างและพัฒนาวัฒนธรรมของหนํวยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมให๎มีความโปรํงใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ การบริหารงาน
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมต๎องโปรํงใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอยํางตํอเนื่อง  

๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ 
การค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล  โดยต๎องใช๎
ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ และจัดให๎มีบริการทางด๎านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือให๎ประชาชน
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ได๎รับบริการในการพิสูจน์ข๎อเท็จจริงอยํางมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอยํางมีประสิทธิภาพ ไมํเลือกปฏิบัติ 
มีความโปรํงใส และประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมได๎โดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปรํงใสในการ
ใช๎อ านาจกับประชาชนและการแตํงตั้งโยกย๎าย รวมทั้งยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของ
เจ๎าหน๎าทีใ่นกระบวนการยุติธรรมให๎มีความนําเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ  

๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใช๎กฎหมายและอ านวยความยุติธรรม พัฒนาเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหวํางหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของข๎อมูลเชิง
ประจักษ์ มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวํางหนํวยงานกันบนพ้ืนฐานแหํงการไว๎วางใจ 
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสร๎างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎องมุํงกํอให๎เกิด
ผลลัพธ์ตํอสังคมรํวมกัน พร๎อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเป็นชํองทาง 
ให๎ประชาชนเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดกระบวนการพิจารณาคดีได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และไมํเสีย
คําใช๎จํายสูงเกินสมควร 

๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม สํงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตําง ๆ การไกลํเกลี่ยข๎อ
พิพาทกํอนเข๎าสูํกระบวนการยุติธรรม การชํวยเหลือประชาชนให๎เข๎าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของ
การมีสํวนรํวมในกระบวนการยุติธรรมให๎มีความหลากหลาย การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจด๎านกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมให๎กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู๎ได๎รับ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย๎งระหวํางภาครัฐ เอกชน และชุมชน รวมทั้ง การสํงเสริม
พัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสํองให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 
ที่ไมํจ าเป็น สร๎างความสมดุลระหวํางการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให๎โอกาสผู๎ต๎องโทษกลับคืนสูํสังคม  
เปิดโอกาสให๎ภาคสํวนอ่ืนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติ 
ในชุมชน รวมทั้ง การใช๎กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเครํงครัด ไมํขยายขอบเขตฐานความผิด 
ให๎ครอบคลุมการกระท าท่ีแท๎จริงแล๎วไมํเข๎าองค์ประกอบ 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 

 1.  กรอบแนวคิดและหลักการ  

  ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํ
สังคม ผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิตภาพการ
ผลิต ความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท๎าให๎การพัฒนาในชํวง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ๎าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน๎อม 
น๎าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม (3) 
การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูํ 
รํวมกันอยํางมีความสุข 
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 2. สถานะของประเทศ  

  2.1 ด้านเศรษฐกิจ  

  2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ  แม๎วํ า เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํ านมา  (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ                        
ปี  (2540-2541) จะขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี จนท๎าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per 
Capita) ในปี 2557 มาอยูํที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่ง
ท๎าให๎ประเทศไทยได๎ขยับ ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แตํในระยะ 8 ปีที่ผํานมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อย
ละ 3.2 ชะลอจากร๎อยละ 5.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ า
กวําระดับที่จะท๎าให๎ประเทศ ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุน
รวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ 41.3 ในชํวงปี 
2534 – 2539 เป็นร๎อยละ 25.5 ในชํวงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัวของ การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี 2543 - 2557 อยูํที่ประมาณ
ร๎อยละ 4.9 ต่ ากวําสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี ระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย  

  2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน 
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและ 
บริการมากขึ้น (สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ที่ระดับร๎อยละ 9.9 25.4 และ 
64.7 เป็นร๎อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสม องค์
ความรู๎และเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง ท๎าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการ ของ
เงินทุนตํางชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น 
ภายใต๎เครือขํายของบริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสู งขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น 
ประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม 

  2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่ง ต๎อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิต ภาพ
การผลิตรวมในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงใน ระยะ 8 
ปี ที่ผํานมา และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและ สามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิต ภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร๎อยละ 3.32 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร๎อยละ 2.05 ในชํวงครึ่งแรกของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท๎าให๎ประเทศไทยจ๎าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ 
ปัจจัยแรงงาน 

   2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค ต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินโยบายและ การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง ถึงสองครั้งใน
ปี 2524 และ 2540 แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎ เสถียรภาพของ
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เศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ์ท่ีแข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน ระดับใกล๎เคียงกัน 
อยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ เอ้ืออ๎านวยตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร๎อยละ 37.9 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร๎อยละ 42.2 
ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัย ทางการคลังแตํมีแนวโน๎ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมา และจะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการ
ใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ  ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตํอไป  

  2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก 
ตํางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลาง 
ระหวํางประเทศที่มีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและ 
ความสามารถในการแขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได๎จัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได๎จัด
อันดับไว๎ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน๎า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไป ประกอบ
ธุรกิจประจ๎าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่งถ๎าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น ประเทศไทย
ได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก 

  2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
ได้รับการยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และ เชื่อมโยงให๎เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่
มี รายได๎สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่ 47 และด๎าน 
เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล๎าดับใน
ปี 2551 และตลอดชํวงระยะเวลา 14 ปีที่ผํานมา (2543-2556) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา
ตํอ GDP ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ 0.27 ตํอ GDP โดยในปี 2556 (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎าน
การ วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร๎อย ละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 2.27 
ตํอ GDP ในปี 2555 ตามล๎าดับ ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ๎านวนไมํ
เพียงพอ ตํอการสํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี 
2556 บุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนามีจ๎านวน 11 คนตํอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะอยูํที่ระดับ 20-30 คนตํอประชากร 10,000 คน  

  2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด๎วย 
รูปแบบการขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาด  
การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน้ าประปายัง 
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน้ าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํ
ทั่วถึงกระจุกตัวอยูํในเมือง และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎ม ลดลง
เล็กน๎อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ สํงเสริม
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ า และมี ข๎อจ๎ากัด 
ยังไมํสามารถพัฒนาตํอยอดในเชิงพาณิชย์ได๎อยํางเป็นรูปธรรม  

  นอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการ บริหาร
จัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค๎ุมครองทรัพย์สินทางปัญญา การท๎า ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ๎ากัดตํอการท๎าธุรกิจใหมํและการประกอบกิจการใน 
ตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอความต๎องการของ  
อุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการค๎าเนินธุรกิจตํางประเทศ เป็นต๎น  
    2.2 ด้านสังคม  
  2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 

    (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่ สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในชํวงปี 
2507-2508 เป็น 1.62 คน ในชํวงปี 2548- 2558 และคาดวําในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 
   (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร 
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะ ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ๎านวน 38.9 ล๎านคนในชํวงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร๎อยละ 0.1 
ในปี 2556 และร๎อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปี
ที่     ผํานมา (ปี2548 – 2557) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย 1 เทําตัว และสิงคโปร์ 5 
เทําตัว และก าลัง แรงงานกวําร๎อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน
กลุํมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ๎านวนร๎อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎
ความส าคัญกับการมี ครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต   
   (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุ
มี แนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 
2583 การเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎
ผู๎สูงอายุมีสํวน รํวมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และ
แหลํงรายได๎หลัก ร๎อยละ 78.5 ของรายได๎ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

  2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง มี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ใน ปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัว 
มากที่สุดในชํวงปี 2543-2556 สํงผลให๎ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ท๎าให๎
ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย  

  2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปีเพศหญิง 
78.2 ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม 
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คน ไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ๎านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  15-59 ปี 
เพ่ิมข้ึน อยํางตํอเนื่อง โดยชํวงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับ
ต่ า สะท๎อน ได๎จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ า
กวําร๎อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ตํางๆ พบวํา ปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นวําต๎องสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน สังคมไทยเรํงดํวน  

  2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการ 
กระจายรายได้  สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 
2556 แตํ ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ า
ด๎านรายได๎ม ีแนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 
0.484 ในปี2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตาม ความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวย
ที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุด แตกตํางกันถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 10 ถือครอง
รายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.8 ของ รายได๎ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 
1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก โครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง 

  2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

   (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง 
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ 20 ที่มีการ ถือครอง
ที่ดินน๎อยที่สุด 325.7 เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ
ที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 

    (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง 
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท 
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากร 
ร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อย 
ละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 19.1 เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาใน
เขต ชนบทประมาณ 2.2 เทํา  

   (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ า กันระหว่าง ภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร สาธารณสุขใน
ปี 2556 พบวํา อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตํางกันถึง 3.6 
เทํา 
    (4) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน อิสระ
เข๎าถึงการคุ๎มครองมากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล๎านคน ในปี 
2555 เป็น 2.471 ล๎านคน ในปี 2557 ท๎าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 42.4 ในปี 
2557 อยํางไรก็ตาม แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทํา  ในปี 
2556  
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   (5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจ 
กฎหมาย เข๎าไมํถึงกระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ ท๎า
งาน นอกจากนี้ ผู๎มีรายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระ 
คําใช๎จํายในกระบวนการยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 

   2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ 99.9 ได๎รับ 
ความคุ๎มครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม 
ร๎อยละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ 7.1 ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี 2558 ผู๎สูงอายุได๎รับการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ 8.3 ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล๎าน
คน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ 89.5 และรัฐให๎เงินอุดหนุน
แกํเด็กด๎อย โอกาสที่อยูํในครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด อยํางไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม๎วํา
รัฐจัดสวัสดิการ ด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎โครงการตํางๆ แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมี
กรรมสิทธิ์ในที่ อยูํอาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํ
อาศัยแกํผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎  

  2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม พหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี 
ความเห็นแกํตัว ไมํรู๎จักเสียสละ ไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็น 
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทาง 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  

  2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ 
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ 
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และ 
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค์ความรู๎  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน 
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุํมท๎ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็น 
เครือขํายเพ่ิมขึ้นจาก 143,632 แหํงในปี 2555 เป็น 152,377 แหํง ในปี 2556 สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจ
ชุมชน และอาชีพ ร๎อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร๎อยละ 26.77  

  2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในชํวงระยะเวลากวํา 10 ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความ 
รุนแรงมากขึ้น น๎าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และ ทางอ๎อม  

 2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน มาใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด ความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  

   (1) พื้นที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ๎านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท๎าให๎ความ ต๎องการ
ใช๎ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไป ด๎วย 
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พ้ืนที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุกท๎าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม๎ลดลงจาก 171.02 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.33 ของ 
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.6 ในปี 2556  

   (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให๎ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  ดิน 
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี ข๎อ
จ๎ากัดในการน๎าไปใช๎ประโยชน์ การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา  การ
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ ครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย ระบบ
นิเวศปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 

    (3) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ 
ประโยชน์อ่ืนๆ จ๎านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท๎านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและ 
อุตสาหกรรม ท๎าให๎พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา 2.3 ล๎านไรํ เหลือเพียง 1.5 
ล๎านไรํ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร๎อยละ 34.8 ท๎าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง โดย
ไมํ อนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 2534 และห๎ามการใช๎ประโยชน์อ่ืน ๆ อยํางไรก็ตาม ใน
ระหวํางปี 2549 -2554 พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
1.61 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคง ขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว์น้ า ที่เพ่ิมมากข้ึน 

   (4) การผลิตพลังงาน ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผํานมาแตํการ ผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าจาก ตํางประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต๎องน๎าเข๎าเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6 อยูํที่ระดับ 1.08 ล๎านบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบ ตํอวัน 
คิดเป็นร๎อยละ 54 ของความต๎องการใช๎ในปี 2555 และคิดเป็นร๎อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมี การ
น๎าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 76 ของการน๎าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี 
2555 เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 6.8 อยูํที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎ 
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร๎อยละ 1 ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ 0.6 
    (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ ไทย
ประกอบด๎วย 25 ลุํมน้ าหลัก น้ าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ 
พัฒนาแหลํงเก็บกักน้ า ในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ 28 ของปริมาณน้ าทําธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาล
ทั้งหมด 27 แอํงน้ า บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล๎านล๎านลูกบาศก์เมตร 
มีศักยภาพที่ จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ 68,200 ล๎าน
ลูกบาศก์เมตร อยํางไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ๎ากัดในเรื่องของความคุ๎มทุน เนื่องจากมี
คําใช๎จํายในการสูบน้ า และการด้ าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ าในประเทศ ในปี 2557 
มีจ๎านวนประมาณ 151,750 ล๎านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ าของภาคสํวนตํางๆ มี
จ๎านวน 102,140 ล๎าน ลูกบาศก์เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ 
49,610 ล๎านลูกบาศก์เมตร  

 2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
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   (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ 19 และมีการน๎ามูล ฝอย
กลับไปใช๎ประโยชน์เพียงร๎อยละ 18 ท๎าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล๎านตัน ในปี 2556 
ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 10 
ตํอปี เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว  สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎อง 
ประสบปัญหาการค๎าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ 
อยํางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ 70 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน๎าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมากขึ้น  แตํยังพบการลักลอบทิ้งกาก 
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการค๎าจัดสูง  

   (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได๎แกํ ฝุุนละออง 
ก๏าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหมํ ขอนแกํน พบสาร
เบนซินเกินคํามาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดี จากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุน ละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง สํวนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแตํปี2555 และ
การปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อยํางไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ๎านวนมาก ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวําสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล๎าดับ โดยความรํวมมือ และการท๎างานระหวํางภาครัฐ 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

   (3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง 10 
ปีที่ผํานมา (พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลง สํวน
แหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ย ตกค๎าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสีย จากชุมชน ระบบบ๎าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มี จ๎านวน
ไมํเพียงพอตํอการบ๎าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการ 

    (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตํอัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ตามปริมาณความต๎องการ ใช๎
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ 2 การจัดท๎าบัญชี 
ก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ 
229.08 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น 265.9 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา ใน
ปี 2547 โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 3.3 ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการ 
เติบโตลดลงในชํวง 5 ปีที่ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงาน 
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมี 
แนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นร๎อยละ 1.1 จึงสํงผลให๎ภาคดังกลําวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ 
และชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
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   2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ 
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย 
และดินถลํม สร๎างความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะสํงผล 
กระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ๎าทุกปี  ในมิติของจ๎านวนประชากรเสี่ยงภัย 
จะพบวําภัยแล๎งเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจ๎านวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ า 
ทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล๎าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

  2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  

  2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล  

   (1) ประเทศไทยจะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่อง ธรรมาภิบาล† อยํางเรํงดํวน จากการ
ประเมินผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็น สุข
รํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี 2556 แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํใน ระดับ
ที่ต๎องเรํงแก๎ไข สถานการณ์ดังกลําว ถือเป็นความจ๎าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่อง     
ธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ 
ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท๎องถิ่นที่มีการ ซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน์รัฐ หนํวยงาน
ภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ หา ผลประโยชน์ให๎ตนเอง
และพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับนักการเมืองและข๎าราชการ กระท๎าการ ทุจริตเพ่ือให๎ได๎งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอ ผู๎บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา บางสํวน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม ขาด ความโปรํงใส 
ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํ เป็นกลาง ไมํ
แสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและ นักธุรกิจ
การเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 

   (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบริษัทภิบาล ตั้งแตํปี 2544 โดยสมาคม สํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการค๎ากับดูแลกิจการของ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มี ธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยูํที่ 72% ในปี 2557 ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํ ที่ 52% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 77% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจด ทะเบียนไทย 
ให๎ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและ สร๎างความเชื่อมั่น
แกํผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล  

 2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  

   (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น 3 สํวน ได๎แกํ 
บริหารราชการสํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการ กระจาย
อ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยําง อิสระโดย
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ที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง มีหน๎าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให๎ข๎าราชการน๎าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจาก  พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น 20 กระทรวง และ สํวนราชการ
ไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 

   (2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การ
กระจายอ านาจให๎แก ํอปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร ไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ แผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มี
การใช๎งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการ ด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็น ร๎อยละ 13.31 
เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร๎อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
ถํายโอนภารกิจไปแล๎วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ  อปท. ฉบับที่ 1 จ๎านวน 
185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎องถํายโอน 245 ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 
จ๎านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวน 
- 10 - ท๎องถิ่น จ๎านวน 9,850 คน แบํงเป็นข๎าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน 
ข๎าราชการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ๎าอยูํที่สถานีอนามัย จ๎านวน 79 คน และลูกจ๎างประจ๎า 3,098 คน 
อยํางไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไข เชํน การทับซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การ
บริหารสํวน จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารสํวนต าบล ท๎าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยัง
ขาดความ สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท๎าให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได๎ ของ อปท. ซึ่งรายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 8.90 ของรายได๎
รัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร๎อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท๎องถิ่นจ๎า
เป็นต๎องพ่ึงพา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ 38.52 และร๎อยละ 39.46 ตามล๎าดับ สํงผลให๎ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มี กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การ
เป็นพ้ืนที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของ เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ๎ากัด 

 2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

  ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยําง  มาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด จ๎าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการ ทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูง เป็นแสนล๎าน บาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐ เข๎ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ  มีความซับซ๎อนเพ่ิมขึ้น และใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวํา จะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ การ
ตรวจสอบจากองค์กรตํางๆ ยังไมํสามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ 
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พบวํา ประเทศไทยได๎38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูํอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 
175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี 2556 ที่ได๎ 35 คะแนน อยูํ
อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียน พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์ 
สํวน ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได๎ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน๎อย)  

 3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   3.1 บริบทภายใน  

   3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต๎สมมติฐาน (1) แนวโน๎มการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ 3.8 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร๎อยละ 4.2 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว เฉลี่ยร๎อยละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรล
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ เฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว ร๎อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อย
ละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย ร๎อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.0 (5) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.2 และร๎อยละ 0.7 ในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล๎าดับ - 11 - ภายใต๎สมมุติฐานเหลํานี้ เศรษฐกิจไทยในชํวง 10 ปี
ข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3 – 4.3 ‡ โดยมีคํากลางของการประมาณการร๎อยละ 3.8 ซึ่ง
ท๎าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร๎อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย ร๎อยละ 3.3 

อัตราการ
ขยายตัว 
ของ GDP 

รายได๎ตํอหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 รายได๎ตํอหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 ปีที่เข๎าสูํ
ประเทศ 
รายได๎สูง 

GDP GNP GDP GNP 
THB USD THB USD THB USD THB USD 

3.3 278,636 7,961 264,704 7,563 366,210 10,463 347,899 9,940 2574 
3.8 289,892 8,283 275,398 7,869 393,789 11,251 374,099 10,689 2572 
4.3 298,163 8,519 283,255 8,093 414,629 11,847 393,898 11,254 2571 
5.0 317,051 9,325 301,199 8,859 464,052 13,649 440,849 12,966 2569 

 

  การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท๎าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดัก 
ประเทศรายได๎ปานกลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของ 
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.0 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอ
การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ๎า
เป็นใน การยกระดับฐานะประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสํวนของ
ประชากร ผู๎สูงอายุ (3) จ๎านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความ ต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของ
ประเทศตํางๆ ที่การ ปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (5) ภาระการใช๎จํายเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นท๎าให๎
การจัดสรร งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ๎ากัดมากขึ้น  (6) 
เกณฑ์รายได๎ ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ 
สรอ. ตํอคนตํอปี ตามการเพิ่มขึ้นของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท๎า
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ให๎ประเทศไทยมี ความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท๎าให๎คนไทยได๎รับการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ มี ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

  3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

  การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากร วัยแรงงานต๎อง
แบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก รับผู๎สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์วําในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู๎สูงอายุ 1 คน การ
ขาดแคลนก าลังแรงงานท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน  ซึ่งสํงผลกระทบตํอ 
ตลาดแรงงานไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช๎า ปัญหาการค๎ามนุษย ์และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ๎าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผล
ตํอ คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อยํางไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 
 3.1.3 ความเหลื่อมล้ า  

  ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ า ด๎านรายได๎ โอกาส การ
เข๎าถึงบริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น๎าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอ การ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และ 
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรม 
ผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ท๎าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ 10 
ของประชากรกับกลุํมคนจนร๎อยละ 10 ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 
นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ ายังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข๎าถึง บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

  3.1.4 ความเป็นเมือง 

   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด  ของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ๎าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุน โครงสร๎าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากร ท๎องถิ่นทั้ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา เทคโนโลยีใหมํๆ ที่
จะชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรท๎องถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ  วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
อยํางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความ ต๎องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนใน ระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ๎มคํามากขึ้น นอกจากนี้ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอ้ือหรือท๎าให๎ จ๎าเป็นต๎องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ๎านวนมาก  

 3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ บริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
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มาตราส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  อาทิ 
มาตรา 69 หนํวยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ ต๎อง
เปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 
รัฐต๎องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อยํางอ่ืน ให๎
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็น ธรรมอยําง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวําง ราชการ
สํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต๎องด้ าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ 
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดินอยําง 
คุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด 
ประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น๎าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห ์เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็น ธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ ภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจ ภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 3.2 บริบทภายนอก 3.2.1 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544-2643 (ค.ศ. 
2001- 2100) จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 
ของ ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคม
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ผู๎สูงอายุ เชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎าง
ประชากร ดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่
สั้นกวํา ประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และ มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับ
ผู๎สูงอายุมาก ขึ้น นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและ
บริการ ด๎าน การทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไป ท๎างานในประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว 3.2.2 การปรับเปลี่ยนด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การ
ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการค๎า
ที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค๎าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกวํา Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมาก ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม จะท๎า
ให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 

 3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

   (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎าง พ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ ความส าคัญกับเรื่องความ
โปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน    

  (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ 1) การลดข๎อจ๎า
กัดในด๎านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและ  พัฒนาตนเองไปสูํ
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎าน  และ 3) โอกาสใน
การใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็น
ศูนย์กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะตํอไป 

   (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน๎าประเด็นด๎าน มาตรฐาน
ของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐาน ของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้น โดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน  แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตร 
และสินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุ 
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและ 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ให๎ 
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน  

  (4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด ช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎น  แผนพัฒนาฯ และ
แนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํ วิกฤติและสร๎าง
ผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ  ส าคัญๆ ของโลก
ไมํประสบความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  

  (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการ ติดตํอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎และพฤติกรรมการ บริโภคของคนใน
ประเทศ  

 3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ ซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท๎าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาล เปลี่ยนไป สํงผล
กระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน้ าขาดแคลน ผลผลิต ทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรค ระบาดใหมํ เกิด
ความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศ ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น 
จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน การพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน 

  (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผล กระทบตํอ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ ด ารงชีวิต
ของประชาชน นอกจากนี้ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี  ความ
เข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ภายใต๎
กระแสการแขํงขันทางการค๎า  

  3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น 
ส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท๎าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ 
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให๎การ 
รับรองแล๎วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ๎านวน 17 ข๎อ และเปูาหมาย 
(Target) จ๎านวน 169 ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต๎องเน๎นขจัด 
ความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ สํงเสริมการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมํ 
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เทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ 
พร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริม 
ความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

  4 กรอบวิสัยทัศน์และเปาูหมาย  
  4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท๎าให๎ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน๎าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี 
ความสุข และน๎าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

   4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได๎
จัดท๎าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎าน การขนสํง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหลํงผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร  ตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

   4.3 เปูาหมาย  

  4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ ประชาชาติ
ตํอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี  
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี  
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน
ภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะ ที่
ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี)  

  4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

       (1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ  
       (3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
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   4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

        (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น  
       (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง  

   4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และ การใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม  
        (2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
        (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
        (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
        (5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

  4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

         (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม  
        (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
                  (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  

 5 แนวทางการพัฒนา  
  5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  

    พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งด๎าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการ
บริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความ
คุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

    

   5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  

    สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้ าลังคนและ
แรงงาน ให๎มีทักษะความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี ของ
ประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู๎ ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุํนใน การเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎าย
ไปสูํสาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดท๎ากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย  

   5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
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    พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน  สามารถ
ปรับตัวและ ด าเนินธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิม
สัดสํวน ความเป็นเจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มี แบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาด
ที่เป็น ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

   5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

    เรํงลงทุนและพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํงเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักใน
การ เดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวําง 
เมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรือ 
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ 
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวน 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐาน 
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

   5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  

    ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎า
เกษตรขั้นปฐม เป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยง
ทางด๎าน วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แขํงขันลง สูํระดับที่จ๎าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎
สอดคล๎องกับ ศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง สํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห๎าง หุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และ แหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจน
สํงเสริม และเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน  

   ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความ 
เชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพ่ือรองรับการ 
เติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและ 
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท๎า 
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถ  
แขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ กลุํมคลัสเตอร์ทํองเที่ยว โดย 
สนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
และกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์  
รวมทั้งระบบ  
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   พัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง 
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน  

   พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวําง
ประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน๎าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ๎านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎มุํงเน๎น
การ พัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัด
พลังงาน และการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํ
ข๎าม ประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํ 
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

  5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ      

   5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุ่นให๎มีทักษะการเรียนรู๎ 
ทักษะชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให๎มีการท๎างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

   5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพ่ือสร๎าง
ความรับผิดชอบ ตํอผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คน
ดีคนเกํง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือ สร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู๎ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต๎องการของตลาด การวิจัยและ การใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

    5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยสํงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้ง ในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา 
ระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
ให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน 
รูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
นานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ 
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งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน๎ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้ง
สํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

    5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูง
วัย โดย การปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ๎าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู๎สูงอาย ุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดย
การมีสํวนรํวม ของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบ
ของการดูแล ผู๎สูงอายุเพื่อขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ๎าวันส าหรับ
ผู๎สูงอายุ  
 5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

   5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิม
ผลิตภาพ แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมี
มาตรฐาน ปรับ โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎
การใช๎ระบบ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพ ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ที่สอดคล๎อง กับพ้ืนที ่สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตร
โดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

    5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยําง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยูํ อาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการรํวมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระ คําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing)  

   5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท๎ากิน
ในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎าง 
กระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และ 
ภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

    5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน และ การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎าน
กฎหมายให๎แกํ ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เชํน 
กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น  

 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
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   5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
    เตรียมความพร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผัง
เมือง ด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบ
การศึกษาและ ระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร๎าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

   5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  

    สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ
เพ่ือเพ่ิม ความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการ
เป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ๎านวยความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎
มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง  

   5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  

    ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูด
ให๎ นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิ 
ประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ๎านวยความสะดวก 
ด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

  5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ๎ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุก
ภาคสํวน น๎าระบบสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของ
ระบบนิเวศ และการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท๎า
ฐานข๎อมูลที่ดิน เพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที ่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ า
เพ่ือให๎เกิดความ ยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการ น้ าในระดับพ้ืนที่ เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ลด ความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน๎าแรํมาใช๎ประโยชน์  ค านึงถึงความจ๎า
เป็นและมูลคําใน อนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอ
สภาพแวดล๎อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชน    
   5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุ
ที่ใช๎ แล๎ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษี
และ คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 
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    5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสูํ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริม
ผู๎ประกอบการให๎ สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํ อุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green 
Supply Chain /Green Value Chain) สํงเสริมการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบตํอ สิ่งแวดล๎อมน๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

   5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุม
มลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อม ที่ดีให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล๎าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะ เพ่ือน๎ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต 
สร๎างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัย
ของคนในชาติ มุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย  

   5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท๎า
แผน แมํบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับ
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ 
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาค 
สํวน สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความ 
รํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการ 
ปูองกันน้ าทํวม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุน
ของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และการจัดท๎าแผนธุรกิจตํอเนื่อง 
รวมทั้ง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

 5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ ทุก
ภาคสํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎  เชํน ข๎อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล 
ข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป 
ชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ  

  5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อน 
ภารกิจภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็ก กะทัดรัดแตํ
มีความคลํองตัวและมปีระสิทธิภาพสูง  
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  5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวน 
ตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

  5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงาน ที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน  เชิงนโยบาย
ได ๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็น 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2560-2564 

วิสัยทัศน ์
        “ขอนแกํนเมืองนําอยูํ  ชุมชนเข๎มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎  และเมืองหลักเศรษฐกิจของ 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”   
พันธกิจ 

1. เสริมสร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็งและพัฒนาให๎เป็นเมืองที่นําอยูํอยํางยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให๎ได๎มาตรฐาน  และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
4. สร๎างเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎  โดยเชื่อมโยงการค๎า การลงทุน การบริหาร และการ

ทํองเที่ยว 
5. พัฒนาโครงขํายระบบการคมนาคมขนสํง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือขํายการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพ  และได๎มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดประโยชน์  มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอยํางยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ  สํงเสริมการทํองเที่ยวของ

ชุมชน    ที่เป็นเอกลักษณ์ท๎องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบด๎วย 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร๎างสุขภาวะ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร๎างเสริมทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขํงขัน
ภายใต๎หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย 8 ยุทธศาสตร์ 44 แนวทาง  การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอยํางทั่วถึงและเป็นระบบ  
 1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขํายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่นให๎มี
ประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน  
 1.3 พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสํวน
รํวม  
 1.4 สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพคิดและอบายมุขอยํางเป็นระบบ ครบวงจร  
 1.5 สร๎างวินัยประชาชน  และความรํวมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร  และการ
ลดอุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 2.1 โครงสร๎างพื้นฐานเส๎นทางคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐานและให๎ทั่วถึง  
 2.2 พัฒนาระบบการให๎บริการขนสํงมวลชนให๎ได๎มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
  2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด๎านตํางๆ อยํางสมดุล 
 2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 
 2.5 สนับสนุนชุมชนหนํวยงาน  ผู๎ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและรักษาความสะอาด
ของครอบครัว  ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทางระบาย การก าจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 ๓.๑ สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให๎ได๎มาตรฐานและสนับสนุนให๎ผู๎เรียน
ไดร๎ับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัยอยําง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓.๓ พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสูํความเป็นเลิศและมุํงสูํกีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย 
 ๓.๔ สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
 ๓.๕ สํงเสริมและปลูกฝังคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 ๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร๎างสรรค์แกํเด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพ่ือการใช๎ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณคําตนเอง
และสังคม 
 ๓.๗ สํงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท๎องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการ
เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
  ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
 ๔.๒ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต๎นน้ าล าธารให๎เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
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 ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้ า แหลํงน้ าใต๎ดินและการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีสํวนรํวม 
 ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 ๔.๕ สร๎างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.๖ สํงเสริมการใช๎พลังงานทางเลือก โซลําฟาร์ม 
 ๔.๗ พัฒนาต๎นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช๎พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๕.๑ พัฒนาสํงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎ภาคเกษตร 
 ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 ๕.๔ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นท่ี 
 ๕.๕ สํงเสริมการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล๎องกับพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง ดังนี้ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุขให๎มีคุณภาพ และเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียมในระดับปฐม
ภูม ิ
 ๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให๎มีคุณภาพ และเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียม 
 ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับ
การดูแลสุขภาพ 
 ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการ
ประชาชน 
 ๖.๕ เฝูาระวัง ปูองกันโรคติดตํอ โรคอุบัติใหมํ และการแพรํระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบการสํงตํอ
รํวมกับหนํวยบริการที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

  ๗.๑ เสริมสร๎างคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกํเด็กและเยาวชน 
 ๗.๒ อนุรักษ ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ๗.๓ พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและสามารถแขํงขันได๎ 
 ๗.๔ พัฒนา สํงเสริม การพาณิชย์ การลงทุน และการทํองเที่ยว 
 ๗.๕ สํงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  
แนวทาง ดังนี้ 
 ๘.๑ สํงเสริมการกระจายอ านาจให๎แกํภาคประชาชน 
 ๘.๒ สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
รมใหมํในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยํางตํอเนื่อง 
 ๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎เพ่ิมข้ึนและพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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 ๘.๔ สํงเสริมการมีสํวนรํวมและการสร๎างเครือขํายของภาคประชาชน 
 ๘.๕ พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารและความโปรํงใส สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท๎องถิ่น 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2559-2563) 
 

 วิสัยทัศน์ 
 “องค์การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน  เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ  มุํงมั่นพัฒนาขอนแกํน
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎และเศรษฐกิจแหํงอาเซียน” 
 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่สะดวก  ครอบคลุมและ            

ได๎มาตรฐาน 
2. สํงเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให๎มั่นคง ชุมชนเข๎มแข็ง  และพัฒนาเป็นเมืองที่นําอยูํ

อยํางยั่งยืน 
3. พัฒนาคนและสังคมให๎มีคุณภาพ  เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต  คุณธรรมและจริยธรรมเห็น

คุณคําภูมิปัญญาและชุมชนท๎องถิ่น 
4. สนับสนุน  และจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบให๎ได๎มาตรฐาน  เพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
5. ประสานและเชื่อมโยงการค๎า  การลงทุน  การบริการ  พัฒนาโครงขํายระบบคมนาคมขนสํงระบบ

บริการสาธารณะ 
6. อนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ  สํงเสริมการ

ทํองเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  ให๎เกิดประโยชน์  มีความสมดุล  อยํางยั่งยืน 
8. สร๎างความรํวมมือหนํวยงานทกภาคสํวน  และเครือขํายชุมชน  ในการปูองกันและบรรเทา  สาร

ธารณภัยให๎มีประสิทธิภาพและได๎มาตรฐาน 
9. บริหารราชการอยํางมีประสิทธิภาพ  ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  และการมีสํวนรํวมของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน  และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์  32   แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน  และสังคม  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง 

ดังนี้ 
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1. เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม  และคํานิยมไทยแกํคนทุกชํวงวัย 
2. สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสุขภาพอยํางครบวงจร 
3.  สํงเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
4. สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเลํน

กีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสูํกีฬาอาชีพ 
5. อนุรักษ ์ สืบสาน  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ดีงามให๎เป็นมรดก

ของคนรุํนตํอไป 
6. สํงเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสูํการเรียนรู๎อยําง

เป็นระบบและเผยแพรํสูํสังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง ดังนี้ 
                   2.1 พัฒนาและสํงเสริมการจัดการศึกษา  ให๎มีคุณภาพ  ได๎มาตรฐานเพ่ือก๎าวสูํ

ประชาคม อาเซียน 
                   2.2 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดให ๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญและ

เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  
2.4 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2.5 สํงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกชํวงวัยให๎มี

คุณภาพ  และพัฒนาไปสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
2.6 เสริมสร๎างจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรมแกํผู๎เรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

3.1 พัฒนายกระดับโครงขํายเส๎นทางการคมนาคมขนสํงเชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน  
ต าบลและอ าเภอให๎ได๎มาตรฐาน 

3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให๎บริการของสถานีขนสํง
ผู๎โดยสารให๎ได๎มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย 

3.3 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบเครือขํายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเมืองและชุมชน 

3.4 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภค 
3.5 สํงเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสูํเมืองนิเวศน์ (Eco City) 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
 4.1 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการทํองเที่ยวและบริการด๎านการทํองเที่ยว 
                       4.2 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
                       4.3 สํงเสริม  สนับสนุน  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนอยํางครบวงจร 
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                       4.4 สํงเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแกํ
ประชาชนและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส 

                       4.5 สํงเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพทางเลือก  และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน   เพ่ือเพ่ิมรายได๎และรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด๎วยแนวทาง
การ     พัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
      5.1 สนับสนุน  สํงเสริม  ฟ้ืนฟ ู รักษาปุาและปุาต๎นน้ าล าธาร 
                       5.2 พัฒนา  ปรับปรุง  และฟ้ืนฟูแหลํงน้ าธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การกัก เก็บน้ าให๎เพียงพอกับการเกษตร  อุปโภคและบริโภค 
                         5.3 สนบัสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ า

เสียชุมชนแบบมีสํวนรํวม  
5.4 เสริมสร๎างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ 
5.5 เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล๎อม 
5.6 สนับสนุน  สํงเสริมการใช๎พลังงานทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด๎วยแนวทางการ  พัฒนา 4  แนวทาง 
ดังนี้ 

6.1 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรม
สมัยใหมํ  ในการปฏิบัติงานและให๎บริการสาธารณะแกํประชาชน 

6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการเงินการคลังให๎มี
ประสิทธิภาพโปรํงใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได๎ 

6.3 พัฒนาสมรรถนะของข๎าราชและเจ๎าหน๎าที่ให๎มีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและให๎บริการสาธารณะอยํางมีประสิทธิภาพ 

6.4 สํงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากระบวนการชุมชนเข๎มแข็ง  และ
เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             วิสัยทัศน์   
    “ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

มุ่งม่ันพัฒนาต าบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี ” 

 
              พันธกิจ   

1. พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู๎อยํางเทําทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาต าบลสวนหมํอน ให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
3. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน การบริการ และการทํองเที่ยว 
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4. เสริมสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณคําความหลากหลายทางชีวภาพ 
ควบคูํกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม ให๎สมดุลอยํางยั่งยืน 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นจากทุกภาคสํวน 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
              1. คนมีคุณภาพ  มีความรอบรู๎  มีคุณธรรมและมีความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
              2. ต าบลสวนหมอํนเป็นเมืองนําอยูํเมืองทํองเที่ยวและนําลงทุน 
    3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม 
    4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  โปรํงใสเป็นธรรม 
    5.ประชาชนมีความรู๎และมีสํวนรํวมด๎านการบริหารและระบบข๎อมูลขําวสาร 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ   
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง 
ความสามารถในการแขํงขัน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง 
โอกาสความเสมอภาคและเทํา 

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
เสริมสร๎างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎าง การ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับ สมดุล
และพัฒนาระบบการ บริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
ด๎านความ 

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 
ด๎านการ 

ตํางประเทศ 
ประเทศ เพื่อน

บ๎าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ การ
สร๎างความ 
เข๎มแข็งทาง 

เศรษฐกิจและ 
แขํงขันได๎อยําง 

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
ภาคเมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
การ

เสริมสร๎าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพทุน 

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ 
การสร๎าง 
ความเป็น 

ธรรมลดความ 
เหลื่อมล้ าใน 

สังคม 

ยุทธศาสตร์ 
ด๎านการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภ ิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ด๎าน
การเติบโต ที่เป็น

มิตรกับ 
สิ่งแวดล๎อมเพื่อ 
การพัฒนา อยาํง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ด๎าน 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ 
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ด๎านการพัฒนา 

โครงสร๎าง 
พื้นฐานและ 
ระบบ โลจิ

สติกส์ 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา

โครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล๎อมเพื่อ

การพัฒนาอยํางยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ  ภายใต๎หลกั

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเสริมสร๎างสุข

ภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การสร๎างเสริมทุนทาง
สังคมให๎เข๎มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแขํงขันภายใต๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคําข๎าหอมมะลิสูํความ
ต๎องการของตลาด 

พัฒนาคุณภาพการทํองเท่ียวให๎ได๎ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค๎าและเพิ่ม
มูลคําการค๎าชายแดนครบวงจรและได๎มาตรสากล 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนา

คุณภาพคน  และ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล๎อม 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร๎าง 
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสํงเสริม

คุณภาพ 
ชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดระเบียบ

ชุมชน 
สังคม และการ

รักษา 
ความสงบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การวางแผนการ 
สํงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ 

การทํองเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ๎งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรของ 
องค์กรปกครองสํวน 

ท๎องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา

อยู ํ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแขํงขัน 
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เปูาประสงค ์
พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความรอบรู๎
อยํางเทําทัน มีสุขภาวะ
ที่ด ีมีความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตภายใต๎
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เปูาประสงค ์
พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการที่ดี และเสริมสร๎างการ 
มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
จากทุกภาคสํวน 

 
 

เปูาประสงค์ 
เสริมสร๎างความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
คุณคําความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ควบคูกํับการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม ให๎สมดุล
อยํางยั่งยืน 

 

เปูาประสงค ์
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 
การบริการ และ
การทํองเท่ียว 
 

เปูาประสงค์ 
พัฒนาต าบลสวน
หมํอน ให๎เป็น
เมอืงนําอยู ํ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแขํงขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเมือง
และชุมชนให๎นํา

อยู ํ
 

ยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมช

าติและ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการที่ดี 
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แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลได๎ใช๎การวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะTrend ปัจจัยและ สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

จุดแข็ง (S : Strength-s)  

- ประชาชนมีความพร๎อม จะมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาท๎องถิ่น  
- การจัดโครงสร๎างภายในมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ  
- มีองค์การบริหารสํวนต าบลที่พร๎อมจะให๎บริการสาธารณะและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ ประชาชน  
- มีการประสานรํวมมือกันระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลกับสํวนราชการตําง ๆ  
- ผู๎น าชุมชนมีความเข๎มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา  
- สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน  

จุดอ่อน (W : Weakness)  

- กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลาท าให๎ 
เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน  

- องค์การบริหารสํวนต าบล มีงบประมาณจ ากัด ท าให๎การพัฒนาไมํเป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว๎  
- การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน กํอให๎เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ  

โอกาส (O : Opportunity)  

- จังหวัดหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องสนับสนุนงบประมาณให๎องค์การบริหารสํวนต าบล ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวน ต าบล  

- มีเส๎นทางคมนาคมเชื่อมระหวํางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด๎านเศรษฐกิจ  
- นโยบายของรัฐบาลในการสํงเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท๎องถิ่น โดยการสร๎างดุลยภาพ ระหวําง

การก ากับดูแล และความเป็นอิสระของท๎องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท๎องถิ่น  
อุปสรรค (T : Threat)  

- ประชาชนขาดความรู๎ ความเข๎าใจ บทบาทหน๎าที่ของตนเองกับงานของท๎องถิ่น  
- นโยบายรัฐบาลไมํสามารถถํายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให๎การพัฒนาท๎องถิ่น 
บางเรื่องต๎องชะงัก  

- กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับขาดความยืดหยุํน หรือไมํเหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจห๎วงระยะเวลาใน 
การจัดสรรและการเบิกจํายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมํแนํนอน  
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- การด าเนินงานตามนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบ
กับปัญหาในพ้ืนที่และความต๎องการประชาชนมีมาก แตํไมํสามารถปฏิบัติได๎ครบถ๎วน เนื่องจากจ ากัด ด๎วยอ านาจ
หน๎าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด  

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

   
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน ประเด็นส าคัญ จุดอ่อน (-) 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ 
เปูาหมาย 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

แนวโน้มของปัญหา 

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
     -เส๎นทางคมนาคม 
     -ไฟฟูา 
     -ระบบประปาหมูํบ๎าน 
     -แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 

หมูํที่ 1-14 ประชาชน 
ทั่วไป 

ทรงตัว  อบต.ปรับปรุงและพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐานเป็นประจ าทุกปี  แตํยังมีพ้ืนที่และ
เส๎นทางคมนาคม  และแหลํงน้ าที่ต๎องพัฒนาอีก
มาก 

2. ด๎านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     -ปัจจัยการผลิต 
     -อุปกรณ์และเครื่องมือในการ 
     ประกอบอาชีพ 

หมูํที่ 1-14 กลุํมอาชีพ/ 
กลุํมเกษตรกร 
/ประชาชน 
ทั่วไป 

ด้านเศรษฐกิจ  ทรงตัว อบต.ให๎การสนับสนุน
ด๎านอุปกรณ์  เครื่องมือ  และสํงเสริมให๎ความรู๎
ในการประกอบอาชีพแตํยังไมํประสบ
ความส าเร็จเทําที่ควร 

3. ด๎านสังคม  การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
     -สวัสดิการสังคม 
     -การมีสํวนรํวมของประชาชน 
     -ความรู๎ความเข๎าใจในปัญหายาเสพ
ติด 
     -คุณภาพการศึกษา 
     -ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
     -สถานศึกษาและแหลํงเรียนรู๎ 
     -วัดและวัฒนธรรมในหมูํบ๎าน 
     -งานประเพณีตําง ๆ 

หมูํที่ 1-14 ประชาชน 
ทั่วไป 

ด้านสังคม  ลดลง  อบต.ถือหลักการบริการ
แบบลํางขึ้นสูํบนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ก าหนดแนวทางแก๎ไขปัญหารวมทั้งให๎ประชาชน
รับรู๎ขอมูลขําวสารตํางๆของ อบต. 
ด้านการศึกษา  เพิ่มข้ึน  อบต.รํวมกับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ 
ศาสนาวัฒนธรรม  ลดลง  อบต.ให๎การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา  ประเพณีตํางๆ 

4. ด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
     -โรคระบาดและโรคติดตํอตํางๆ 
     -สุขภาพอนามัย 
     -ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
     -ทรัพยากรธรรมชาติ 
     -จิตส านึกในการอนุรักษ์ 

หมูํที่ 1-14 ประชาชน 
ทั่วไป 

ด้านสาธารณสุข  ลดลง  เนื่องจาก  อบต.ได๎
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมการให๎
ความรู๎การปูองกันโรคตํางๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ทรงตัว แม ๎อบต.จะ
ด าเนินการแก๎ไขอยํางไร  ปัจจัยหลักที่กํอให๎เกิด
ปัญหา  คือประชาชนบางสํวนยังขาดจิตส านึกใน
การดูรักษาสิ่งแวดล๎อม 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 จุดแข็ง (+) 
1. ด๎านการ
บริการ 

-การแบํงสํวนราชการ: อบต.สวนหมํอน  แบํงโครงสร๎างองค์กรออกเป็น
สํวนๆ  ซึ่งก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบอยํางชัดเจน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
-การวางแผน: อบต.ถือเป็นหลักบริหารแบบลํางสูํบนโดยการท า
ประชาคมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนา 
-การประสานงาน : ทุกสํวนของ อบต.จะประสานความรํวมมือกันในการ
ท างานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายที่ก าหนอดไว๎ และอบต.จะประสาน
หนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องมาด าเนินการพัฒนาในกรณีที่เกินศักยภาพท่ี 
อบต.จะด าเนินการได๎ 
-การมอบอ านาจ : อบต. จะมอบอ านาจการปฏิบัติงานตามกรอบของ
ระเบียบและกฎหมายที่ได๎ก าหนดอ านาจไว๎ 
-การก ากับดูแล : การด าเนินงานทุกโครงการจะมีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแตํเริ่มต๎นจนสิ้นสุดโครงการ 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

 
+ 

2. ด๎านระเบียบ
กฎหมาย  
ข๎อบัญญัติต าบล 

-การปฏิบัติงานตํางๆ อบต. จะด าเนินการตามระเบียบ และภายในกรอบ
ของกฎหมายรวมทั้งได๎ออกข๎อบัญญัติต าบลเพ่ือเป็นกฎหมายในการ
บังคับใช๎ในการกระท าการตําง ๆ ภายในต าบล 

 
  
 

3. ด๎านบุคลากร -อัตราก าลัง : มีเพียงพอตํอปริมาณงาน 
-คุณภาพ : อบต. มีบุคลากรที่มีความสามารถ พร๎อมที่จะปฏิบัติงานทั้ง
งานในหน๎าที่และงานที่ได๎รับมอบหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยการ
ท างานภายใน อบต. เน๎นความถูกต๎อง ความเป็นปัจจุบันและความ
โปรํงใสในการตรวจสอบได๎ 

+ 
+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
 

ประเด็นส าคัญ จุดอ่อน (-) 
จุดแข็ง (+) 
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1. ด๎านการเมือง -ระดับความขัดแย๎ง : ไมํมีความขัดแย๎ง 
-กลุํมผลประโยชน์ :  กลุํมผลประโยชน์ไมํมีอิทธิพลตํอการก าหนด
นโยบายและการบริหารงาน 

+ 
+ 

2. ด๎านเศรษฐกิจ 
 

-เศรษฐกิจ (ผลผลิต รายได ๎รายจําย การออม การลงทุน การใช๎ที่ดิน 
แรงงาน) 
     : เศรษฐกิจโดยรวมแล๎วอยูํในขั้นดี ประชาชนมีก าลังซื้อสินค๎าและ
บริการ 
        -การเกษตรกรรม : ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รายได๎หลักจึงมาจากเกษตรกรรม 
        -การพาณิชย์ : กิจการพาณิชย์ในพ้ืนที่ อบต. มีเป็นสํวนน๎อยจึงไมํมี
ผลตํอการพัฒนาเศรษฐกิจในด๎านนี้ 

+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 

3. ด๎านสังคม - ประชาชนวัยท างานบังมีการอพยพเพ่ือเข๎าไปท างานในเมืองใหญํท าให๎
เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- ปัญหายาเสพติดในกลุํมวัยรุํน และกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน 

- 
 
- 
 
+ 

4. ด๎านนโยบาย
ของรัฐบาล
,กฎหมาย 

- รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจและรายได๎ให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิน่  พร๎อมทั้งแก๎ไข  กฎหมาย  และกฎระเบียบข๎อบังคับตํางๆ 
ให๎เอ้ืออ านวยตํอการปฏิบัติงาน 

+ 

5. ด๎านเทคโนโลย ี - เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยํางรวดเร็ว  ในขณะที่
หนํวยงานราชการมีขนาดใหญํ  ท าให๎การประสารงานเพ่ือใช๎เทคโนโลยี
ใหมํๆ ในการปฏิบัติงานมีความลําช๎า 
- บุคลากรขาดความรู๎ในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือปฏิบัติงาน 

- 
 
 
- 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น  

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
1.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่รับผิด 

ชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
ก่อตั้งศูนย์การเรียนรูI้T                            
(จากแผนชุมชนหมูํ
1,2,4,6,7,8,9,10,12,1
4) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎เรียนรู๎อยาํง
ตํอเนื่อง 

10 แหํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์เรียนรูI๎T มีศูนย์เรยีนรู๎
อยํางตํอเนื่อง 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

2 
จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ภายใน
หมู่บ้าน (จากแผนชุมชน
หมูํที่ 4) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎เรียนรู๎อยาํง
ตํอเนื่อง 

1 แหํง - - - 100,000 100,000 มีศูนย์เรยีนรู ๎ มีศูนย์เรยีนรู๎
อยํางตํอเนื่อง 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

3 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อให๎เด็ก
นักเรียนตั้งแตํ
อนุบาลถึงประถม 
6 
ได๎มีนม
รับประทาน 

-ร.ร.บ๎านสวนหมํอน 67 คน 
-ร.ร.บ๎านมลูตุํน 43 คน 
-ร.ร.บ๎านกอกปุาผุฯ 89 คน 
-ร.ร.บ๎านขามฯ 21 คน 
-ร.ร.โนนเขวาฯ 39 คน 
-ร.ร.เหลํากกหุํงสวําง 86 คน 
-ไตรมติรศึกษา36 คน 
-บ๎านวังแคน 42 คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70 คน 
รวมจ านวน 493 คน 
 

820,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,๐๐๐ 

 

820,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,๐๐๐ 

 

820,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

135,๐๐๐ 
 

820,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,๐๐๐ 

 

820,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,๐๐๐ 

เด็กในวัยเรยีน
ได๎รับอาหาร
เสรมิ (นม) 
ครบทุกคน 

เด็กในวัย
เรียนได๎รับ
อาหารเสริม 
(นม) 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 
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1.๑แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 

งานที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน              

เพื่อให๎เด็ก
นักเรียนตั้งแตํชั้น
อนุบาล-ป.๖ ได๎มี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในต าบลโรงเรียน 
-ร.ร.บ๎านสวนหมํอน67 คน 
-ร.ร.บ๎านมลูตุํน 43 คน 
-ร.ร.บ๎านกอกปุาผุฯ89 คน 
-ร.ร.บ๎านขามฯ  21 คน 
-ร.ร.โนนเขวาฯ  39  คน 
-ร.ร.เหลํากกหุํงสวําง 86คน 
-ไตรมติรศึกษา  36 คน 
-บ๎านวังแคน 42 คน 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  70คน
รวมจ านวน 493 คน 

๑,๗00,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓43,๐๐๐ 

 

๑,๗00,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓43,๐๐๐ 

 

๑,๗00,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓43,๐๐๐ 
 

๑,๗00,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓43,๐๐๐ 

 

๑,๗00,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓43,๐๐๐ 
 

นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน  

 
 
 

 
เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีอาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

นักเรียนใน
โรงเรียนไดม๎ี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน  
 
 
 
เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กอง
การศึกษา
อบต.สวน
หมํอน 
 
 
 
 
 
 

5 
อุดหนุนกลุ่มโรงเรียน
ศูนย์ฯ 
โครงการแขํงขันกีฬากลุมํ
โรงเรียนเครือขํายที่ 12  
สวนหมํอน 
 

เพื่อสํงเสริม
สุขภาพเด็กในวัย
เรียนให๎มีคณุภาพ 

-รร.บ๎านสวนหมํอน 
-รร.บ๎านมลูตุํน 
-รร.บ๎านกอกปุาผุวิทยา 
-รร.บ๎านขามครุุราษฎร์
อุปถัมภ ์
-รร.โนนเขวาประชารักษ์ 
-รร.บ๎านเหลํากกหุํงสวาํง 
-รร.ไตรมติรศึกษา 
-รร.บ๎านวังแคน 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

นักเรียนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

 

นักเรียนใน
โรงเรียนไดม๎ี
สุขภาพ
แข็งแรง 
 
 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 
 

 

แบบ ผ.๐2 
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๑. ๒ แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 มอบทุนการด าเนินชีวิตเด็ก
นักเรียน 

เพื่อชํวยเหลือ
นักเรียนให๎มเีงินทุน
ในการด าเนินชีวิต 

เด็กนักเรยีนใน
โรงเรียนพื้นทีต่ าบล
สวนหมํอน 
จ านวน 120 คน 

120,000   120,000  120,000   120,000   120,000   นักเรียนได๎รับทุน
ในการด าเนินชีวิต 

นักเรียนได๎มี
เงินทุนในการ
ด าเนินชีวิต 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

7 จัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อให๎เด็กได๎รํวม
กิจกรรม 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

95,000  
 

95,000  
 

95,000  
 

95,000  
 

95,000  
 

เด็กได๎รํวม
กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 

เด็กได๎รํวม
กิจกรรมในวันเด็ก
แหํงชาติ 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

8 
โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมผู้บริหารสมาชิก
อบต. พนักงานลูกจ้างอบต.
สวนหม่อนเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปต าบลสวน
หม่อน 

เพื่อสํงเสริมคํานิยม
คุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมที่ดี
งาม 

ผู้บริหารสมาชิกอบต. 
พนักงานลูกจ้างอบต.
สวนหม่อนเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป
ต าบลสวนหม่อน 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
         

50,000 
ผู้บริหารสมาชิก
อบต. พนักงาน
ลูกจ้างอบต.สวน
หม่อนเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป
ต าบลสวนหม่อน
ประชาชนเข๎ารํวม
กิจกรรมตาม
โครงการ 

ผู้บริหารสมาชิก
อบต. พนักงาน
ลูกจ้างอบต.สวน
หม่อนเยาวชนและ
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 

9 จัดงานวันผู๎สูงอาย ุ เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีที่ดีงาม 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

250,000  
 

ผู๎สูงอายุเข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผู๎สูงอายุและ
ประชาชนไดเ๎ข๎า
รํวมกิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

10 ครอบครัวอบอํุน ชุมชน
เข๎มแข็ง 

เพื่อสํงเสริมความรัก
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

50,000  
 

ประชาชนไดเ๎ข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนจ านวน
มากไดเ๎ข๎ารํวม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษาฯ
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 
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๑.๕ แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการแขํงขันกีฬาสมัพันธ์ เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ตามโครงการแขํงขัน
กีฬาสัมพันธ ์
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน
เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนทุก
ระดับได๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการแขํงขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กเข๎ารํวม
กิจกรรม

แขํงขันกีฬา
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมการ
แขํงขันกีฬาและ
ได๎มสีุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

13 ซํอมแซมอุปกรณ์ออกก าลังกาย
สนามกีฬาหมูํบ๎านพร๎อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมูํบ๎าน 
(ม.3) 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

- - 100,000 - - ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมไดม๎ี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนการออก
ก าลังกายชมรมคนรักษ์สุขภาพ 
ชมรมผูส๎ูงอายุ (จากแผนชุมชน 
หมูํที่ 3,7,11 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

- - 50,000 50,000 - ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมไดม๎ี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการกํอสร๎างลานกีฬาพร๎อม
อุปกรณ์ออกก าลังกาย        
(จากแผนชุมชนหมูํที่ 2,9)  

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การกีฬาและ
นันทนาการ 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

- 1,000,000 1,000,000 - - ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมไดม๎ี
สุขภาพท่ี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐2 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   4 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
    ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     

   
  

 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ม.1)  
1.กํอสร๎างถนนคสล.ซอยภายใน
หมูํบ๎าน  
1.จากบ๎านนายบัว ถึงบ๎านแมํ
สุพรรณ 
2.จากบ๎านนายเพิ่มถึงบ๎านตาเขียน 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
กว๎าง 2.50 x ยาว 150 เมตร
หนา 0.15เมตร   

 
217,500 

 

 
217,500 

 

 
217,500 

 
 

 
 

217,500 
 
 

 
 

217,500 
 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ๎านสวนหมํอน เชื่อบ๎านบัว (ม.1) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว๎าง  5 x ยาว  2,000 เมตร 
หนา 0.15เมตร   5,800,000 5,800,000 5,800,000 

 
5,800,000 

 
5,800,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 
กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส๎นรอบปุาช๎า (ม.1) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว๎าง  5 x ยาว  200เมตร หนา 
0.15เมตร   580,000 580,000 580,000 

 
580,000 

 
580,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 
โครงการกํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์ (ม.1) 

เพื่อให๎มีลานท า
กิจกรรมของ
หมูํบ๎าน 

กว๎าง  5 x ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร   580,000 580,000 580,000 

 
580,000 

 
580,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     

   
  

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ม.2)  
1.จากบ๎านนายศักดิณ์รงค์ พ้ัวลีถึง
บ๎านนายทองคาม เหมะเทวัน 
 
2.กํอสร๎างถนนคสล.บ๎านนางจันด ี 
รุมชิงถึงทําเสาเล๎า  

เพือ่ให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
กว๎าง 4 x ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.  
 
กว๎าง 4 x ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร 
 

 
465,000 
 
 
465,000 

 
465,000 
 
 
465,000 

 
465,000 
 
 
465,000 

 
465,000 
 
 
465,000 

 
465,000 

 
 

465,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

 -โครงการขยายผิวจราจรถนนทุก
เส้นภายในหมู่บ้าน 
(จากแผนชุมชนหมูํที่ 2) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

กว๎างจากถนนเดิมเป็น 6 เมตร  
 

500,000 500,000 500,000- 500,000 500,000 ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการซํอมแซมกํอสร๎างถนน
คอนกรีต บ๎านมลูตุํน   (ม.2)  
1.เส๎นบ๎านนายน๎อย คนมีสัตย ์ถึง
บ๎านโนนพยอม 
2.เส๎นทางเข๎าหมูํบ๎าน ถึง บ๎าน    
นายสุระศักดิ์ หมูํมูลตุํน 
3.ซํอมแซมถนนคสล.ทางเข๎า
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ถนนคสล.ทุกเส๎นท่ีช าชุดภายในหมูํบ๎าน  
อยูํระหวํางส ารวจประมาณการ 

กว๎าง…..x ยาว …… เมตรหนา…….. เมตร 
 

กว๎าง…..x ยาว …… เมตรหนา…….. เมตร 
 

กว๎าง…..x ยาว …… เมตรหนา…….. เมตร 
 

     ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนน
คอนกรีต บ้านกอก  (ม.3)   
1.โครงการซํอมแซมถนนคสล.
ภายในหมูํบ๎าน 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ถนนคสล.ทุกเส๎นท่ีช าชุดภายในหมูํบ๎าน  
 
กว๎าง 4x ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร 
 

 
464,000 

 
464,000   464,000 

 
464,000 

 
464,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการยกระดับถนนคอนกรีต 
บ้านกอก (ม.3)   
1.เส๎นหน๎าวัดศรีสมุังค์ 
2.เส๎นหน๎าดอนเตํา 
3.เส๎นหน๎าวัดศรีสมุังค์ ถึง โรงสี
นายประกอบ  ช านาญพล 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
อยูํระหวํางส ารวจประมาณการ 
กว๎าง…..x ยาว …… เมตรหนา…….. เมตร 
กว๎าง…..x ยาว …… เมตรหนา…….. เมตร 
กว๎าง…..x ยาว …… เมตรหนา…….. เมตร 

     ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

 
โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ๎านนางปัน ถึงบ๎าน
นายวีระพล สมีกลาง บ๎านปุาผุ  
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กว๎าง 5 x ยาว 300เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

870,000 870,000 870,000 
 

870,000 
 
870,000 

ประชาชน
มีถนน
ออกก าลัง
กาย 

มีสถานท่ี
ออกก าลัง
กาย 

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
 (ม.4, ม.6) 
1.กํอสร๎างถนนคสล.ระหวําง
หมูํบ๎าน 
ม.4-ม.6 
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กว๎าง 5 x ยาว1,230 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
686,560 686,560 686,560 

 
686,560 

 
686,560 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

16 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลีย่ม
ทางข๎ามไปวัดอรณุเรืองวนาราม 
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมขนาด กว๎าง.............
เมตร x ยาว................เมตรX สูง...........
เมตร 
อยูํระหวํางส ารวจประมาณการ 
 

 
  

  ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นจากปากทางบ้านกอกถงึ
บ้านขาม  
(บ้านขาม หมู่ที่ 5) 
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 5 x ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
5,800,000 5,800,000 5,800,000 

 
5,800,000 

 
5,800,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นจาก
ปากทางบ้านกอกถึงบ้านขาม  
(บ้านขาม หมู่ที่ 5) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 5 x ยาว 2,000 เมตร  
5,800,000 

 
5,800,000 

 
5,800,000 

 
5,800,000 

 
5,800,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการขยายสะพานห้วยปาก
ดาวทางเข้าหมู่บ้าน  
(บ้านขาม หมู่ที่ 5) 
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

เดิมกว๎าง 4 เมตร ขยายออกข๎าง
ละ 2.40 เมตร ยาว 30 เมตร  

 
700,000 

 
700,000 

 
700,000 

 

 
700,000 

 

 
700,000 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงกาขยายถนนคอนกรีต (ม.5) 
1.ขยายถนนจากบา๎นนายสมโภชน์ 
ถึงบ๎านนางวาจี  
2.จากบ๎านนายทองลา ถึงบ๎านนาย
สามารถ 
3.ขยายถนนจากบา๎นางหนูลาถึง
บ๎านนางค าสอน  
4.จากบ๎านนางอุทิศถึงหน๎าวัดขนุน
โพธิ ์

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
ขยายเป็นกว๎าง 7 ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ขยายเป็นกว๎าง 7 ยาว 434 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ขยายเป็นกว๎าง 7 ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ขยายเป็นกว๎าง 7 ยาว 85 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
116,000 

 
503,500 

 
116,000 

 
98,600 

 

 
116,000 

 
503,500 

 
116,000 

 
98,600 

 

 
116,000 

 
503,500 

 
116,000 

 
98,600 

 

 
116,000 

 
503,500 

 
116,000 

 
98,600 

 

 
116,000 

 
503,500 

 
116,000 

 
98,600 

 

ประชาชน
มีเส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย
งานที่
รับผิด
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ม.5)  
1.จากแยกศาลาประชาคมถึงวัด
ปุาบ๎านขาม 
2.จากแยกบ๎านน.ส.นฤมล โคตร
สม ถึงบ๎านนายอุดร กุลสุวรรณ 
 
3.จากแยกบ๎านนางมาลีถึงบ๎าน
นางบังอร 
 
4.จากแยกบ๎านนางอรนุชถึงบ๎าน
นางเย็นจิตร  
 
5.จากบ๎านนายกิตติศักดิ์ถึงบ๎าน
นางสุดตา  
 
6.จากแยกบ๎านนายสันทัดถึงบ๎าน
นางพิศมัย  
7.จากบ๎านนายแสงอาทิตย์  ถึง
บ๎านนายอ านวย 
 
8.จากแยกวัดขนุนโพธ์ิถึงต๎นกก 
 
9.จากแยกบ๎านนายบุญสํงถึงบ๎าน
นายสิงห์  
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
-กว๎าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
-กว๎าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.1 จุด
ปากซอย 
-กว๎าง 3 เมตรยาว 66 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.1 จุด
ปากซอย 
-กว๎าง 3 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.1 จุด
ปากซอย 
-กว๎าง  3 เมตร x ยาว 134 เมตร 
หนา 0.15 เมตรพร๎อมวางทํอ คสล. 
1 จุดปากซอย 
-กว๎าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
-กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.1 จุด 
ปากซอย 
-กว๎าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
-กว๎าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
 

 
435,000 

 
195,000 

 
 

115,000 
 
 

216,000 
 
 

233,200 
 
 

56,000 
 

24,500 
 
 

69,600 
 

46,980 

435,000 
 

195,000 
 
 

115,000 
 
 

216,000 
 
 

233,200 
 
 

56,000 
 

24,500 
 
 

69,600 
 

46,980 

435,000 
 
195,000 

 
 

115,000 
 
 

216,000 
 
 

233,200 
 
 

56,000 
 

24,500 
 
 

69,600 
 

46,980 

435,000 
 

195,000 
 
 

115,000 
 
 

216,000 
 
 

233,200 
 
 

56,000 
 

24,500 
 
 

69,600 
 

46,980 

435,000 
 

195,000 
 
 

115,000 
 
 

216,000 
 
 

233,200 
 
 

56,000 
 

24,500 
 
 

69,600 
 

46,980 

ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ม.5) ต่อ 
10.จากแยกบ๎านนางเสง่ียมถึงบ๎าน
นายบุญมา 
 
 
11.จากแยกบ๎านนายอดุมถึงบ๎าน
นายสุพจน์ 
 
12. จากแยกโนนหิน 
 
 
13.กํอสร๎างถนนคสล.เส๎นบ๎านขาม 
ถึงบ๎านบัว  
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
-กว๎าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.1 
จุดปากซอย 
 
-กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 13 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ 
คสล.1 จุดปากซอย 
-กว๎าง 6 เมตรยาว 9 เมตรหนา 
0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ คสล.1 
จุดปากซอย 
-กว๎าง 3 เมตร ยาว 112 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมวางทํอ 
คสล.1 จุดปากซอย 

 
42,000 

 
 
 

27,000 
 
 

31,000 
 
 

195,000 

 
42,000 

 
 
 

27,000 
 
 

31,000 
 
 

195,000 

 
42,000 

 
 
 

27,000 
 
 

31,000 
 
 

195,000 

 
42,000 

 
 
 

27,000 
 
 

31,000 
 
 

195,000 

 
42,000 

 
 
 

27,000 
 
 

31,000 
 
 

195,000 

ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากประตูวัดทิศใต๎ ถึงสาม
แยกไรํนายนิยม  เนตรซิว  
บ้านโนนเขวา ม.6  

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก 

จาก 4 เมตร เป็น 5 เมตร ขยายขา๎ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  จากแยกไรํนายนยิม  ถึงที่นาง
สวาส นาอําง บ้านโนนเขวา ม.6 

 จาก 3 เมตร เป็น 4 เมตร ขยายขา๎ง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.6)  
1.จากสามแยกที่นายนยิมถึงบ๎าน
นายทรงเดช  เชาช่ืน 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมี
ความสะดวก 

กว๎าง 3 x ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่

สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต (ม.6)  
2.จากบ๎านนางส าราญ  สีโชค  ถึง
แยกบ๎านนางระเบยีบ  จ าปาส ี
3.จากแยกท่ีนางทองใบ  ยืนทน  
ถึงถนนมัญจา-บ๎านทํุม 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กว๎าง 3 x ยาว 60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 
กว๎าง 5 x ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

105,000 
 
 

890,000 
 

105,000 
 
 

890,000 
 

105,000 
 

 
890,000 

 

105,000 
 
 
890,000 
 

105,000 
 
 
890,000 
 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดม๎ี
เส๎นทางที่
สะดวก

ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 ก่อสร้างถนนคสล. (ม.7)  
จากบ๎านายส าราญแสงสุขถึงบ๎าน
นายบรรจง ปานกลาง  

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

522,000 522,000 522,000 522,000 522,000 ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดม๎ี
เส๎นทางที่
สะดวก

ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

16 -ก่อสร้างถนนคอนกรีตซอย
ภายในหมู่บ้าน (ม.8)    
 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กว๎าง3 x ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 

 
 

870,000 
 

 
870,000 

 

 
 

870,000 
 

 
 
870,000 
 

 
 

870,000 
 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนไดม๎ี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างลูกระนาดตามสี่แยก
ภายในหมูํบ๎าน (ม.4 ม.8) 

เพื่อลดความเร็ว
ยานพาหนะตามสี่
แยกภายในหมูํบ๎าน  

ม.8 จัดท าลูกระนาดชะลอ
ความเร็วของยานพาหนะ 
จ านวน 10 จดุ 
ม.4 จัดท าลูกระนาดชะลอ
ความเร็วของยานพาหนะ 
จ านวน 30 จดุ  

55,000 
 
 

180,000 
 

55,000 
 
 

180,000 
 

55,000 
 
 

180,000 
 

55,000 
 
 
180,000 
 

55,000 
 
 
180,000 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ยานพาหนะ
ตามสี่แยก
ภายในหมูลํด
ความเร็วลง 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการขยายไหลํทาง คสล.
ภายในหมูํบ๎าน ข๎างละ 2 เมตร  
(ม.9) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ขยายไหลํถนนในหมูํบ๎าน ข๎างละ 
2 เมตร  
  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ยานพาหนะ
ตามสี่แยก
ภายในหมูลํด
ความเร็วลง 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต(ม.9)  
- จากหน๎าวัดปุาสันติธรรมถึง
ถนนลาดยางบ๎านนาจาน  

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กว๎าง 5 x ยาว 1,460 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
814,920 

 
 

 
814,920 

 

 
814,920 

 

 
814,920 
 

 
814,920 
 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 
 

-ก่อสร้างถนนลาดยาง (ม.9)  
- จากหน๎าวัดปุาสันติธรรมถึงแยก
บ๎านโนนส านัก 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กว๎าง 5 x ยาว 1,460 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
814,920 

 
 

 
814,920 

 

 
814,920 

 

 
814,920 
 

 
814,920 
 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 -ซํอมแซมถนนคสล.ภายในหมูํบ๎าน 
จากบ๎านนางบุญชู ถึงบ๎านนาย
ถนอม  ตอพล (ม.10)  
 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กว๎าง 4 เมตรxยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

 
 
- 

 
70,000 

 

 
         - 
 

 
 
- 

 ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สวนนางหนูจีน ถึงเสาประปาบ๎าน
นายธนู ศรีชม (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 4 เมตรxยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 

 
880,000 880,000 880,000 

 
880,000 

 
880,000 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 ขยายไหลํถนนจากนายถนอมถึง
บ๎านนางหยาด (ม.10) 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กว๎าง 0.50 เมตร x ยาว 150 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 

 

43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

16 -โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
บ้านสวนหม่อน (ม.11)  
1.จากบ๎านนางกุหลาบ  ชาดวง ถึง
บ๎านนายชูชาติ  เกํงกวําสิงห์ 
 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

      ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้าน
สวนหม่อน (ม.11)  
2.จากบ๎านนายประนอม  ชูสอนถึง 
บ๎านนายถาวร  นามลาพุทธา 
3.บ๎านครเูต๎ามินิมาร์ท ถึงบ๎านนาย
สมอางค์  เบ๎าแบบด ี
4.เส๎นบ๎านนางสภุาวดี ถึงบ๎านนาย
บุญสงค์  ศรภริมย ์
5.เส๎นบ๎านนางส าเนียง  แซํตั้งถึง
บ๎านนางสมบูรณ์  บุราณรตัน ์
6.เส๎นหน๎าร๎านมีรวยเพอนิค  ถึงบ๎าน
นางนิระดาพร  โสชาล ี
7.เส๎นบ๎านนางระพิน  จันทรส์มปอง 
ถึงบ๎านนายสรรเสริญ  
ไชยมิ่ง 
8.เส๎นบ๎านนางเจียมจิตร ลอนมา ถึง
สามแยกร๎านก านันสามิตรคารเ์ซน
เตอร ์

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

      ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มี

เส๎นทางที่
สะดวก

ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านขามปูอม หมู่ที่ 12 
1.กํอสร๎างถนนคสล.จากบ๎านกอกถึง
บ๎านขามปูอม 
2.จากบ๎านนายไหว จันทะสีลา  ถึง
ถนนลาดยางเช่ือมบ๎านปาุผ-ุนาจาน 

เพื่อให๎การคมนาคม
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

      ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มี

เส๎นทางที่
สะดวก

ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -โครงการเสรมิลูกรังไหลํทาง 
ถนนภายในหมูํบ๎าน (ม.5,12) 

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
ถนนในหมูํบ๎าน 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

 
50,000 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน 

 ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 
13 
1.เส๎นดอนปุูตา 
2.หน๎าบ๎านพักครู ถึงหน๎าบ๎าน
นายอวย 
3.จากหน๎าวดัสวรรค์ คงคาราม 
ถึง นานายสมัย ชูสสีม 
3.จากบ๎านนางนิตยาภรณ์  เถา
ทิพย์  ถึง บ๎านนางทัศนีย์  ทวี
ทรัพย ์
4.จากบ๎านนางหนูพิน ถึงบ๎าน
นางจัน  อรุณศร ี
5.จากบ๎านนางล าไพ  แก๎วค า 
ถึงบ๎านนางนาคี   

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
 
 

กว๎าง … x ยาว  …. เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 
กว๎าง ….x ยาว ….เมตร หนา 
0.15เมตร 
กว๎าง …. x ยาว …..เมตร หนา 
0.15 เมตร 
 
กว๎าง …. x ยาว ….เมตร หนา 
0.15 เมตร 
กว๎าง ….. x ยาว ….เมตร หนา 
0.15 เมตร 

     ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน 

 -ซ่อมแซมถนน คสล.แบบแอล
ฟัลท์ติกถนนที่ช ารุดทุกเส้นใน
หมู่บ้าน   (ม.13)  
 

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

 
กว๎าง …… x ยาว......เมตรหนา 
0.10 เมตร 
 

 
 
 

    ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน 

 -ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน (ม.14)  
 

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 
 

 
ถนนคสล.ภายในหมูํบ๎าน 

 

 
500,000 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 
 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชนได๎
มีเส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 
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๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 โครงการยกระดับถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน (ม.14) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ถนนคสล.ที่ช ารุดทุกสายภายใน
หมูํบ๎าน 
กว๎า...............เมตร ยาว...........เมตร 

หนา...............เมตร 

 
500,000 

 
 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

 
500,000 

 

ประชาชนมี
เส๎นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

ประชาชน
ได๎มเีส๎นทาง
ที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน 

 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
โครงการขยายเขตไฟฟูาภายใน
หมูํบ๎าน 
(จากแผนชุมชนหมูํที่
1,2,3,5,6,9,10,11,12,13,
๑๔) 

 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย
ประชาชน 
เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาในหมูํบ๎าน 

ตามแบบของอบต.สวนหมํอน 
- หมูํที่ 1 ระยะทาง 300 เมตร 
- หมูํที่ 2 ระยะทาง 100 เมตร  
- หมูํที่ 3 ระยะทาง  800 เมตร 
- หมูํที่ 5 ระยะทาง 1,000 เมตร 
- หมูํที่ 6ระยะทาง 1,550 เมตร 
- หมูํที่ 9 ระยะทาง 800 เมตร  
- หมูํที่ 10 ระยะทาง 1,900 เมตร 
- หมูํที่ 12 ระยะทาง 400 เมตร 
- หมูํที่ 13 ระยะทาง 300 เมตร  
- หมูํที่ ๑๔ ระยะทาง 1,๕๐0 เมตร 

 
- 
- 

424,๐๐๐ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

795,000 

 
- 
- 
- 
- 

821,500 
- 

1,007,000 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

530,000 
- 
- 

1,007,000 
212,000 
159,000 

- 

 
159,000 

- 
- 
- 
- 

424,๐๐๐ 
1,007,000 

- 
- 

 
 

53,000 
424,๐๐๐ 

- 
- 

424,๐๐๐ 
1,007,000 

- 
- 

795,000 

   

 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
(จากแผนชุมชนหมูํที่
1,2,3,8,9,11,13,14) 
 

เพื่อขยายเขต
ไฟฟูาสูํพื้นที่
การเกษตร 

 

-หมูํที่ 1  ระยะทาง 500 เมตร 
-หมูํที่ 2  ระยะทาง 500 เมตร 
-หมูํที่ 3 ระยะทาง 1,700 เมตร 
-หมูํที่ 8  ระยะทาง 1,000 เมตร 
-หมูํที่ 9  ระยะทาง 1,000 เมตร 
-หมูํที่๑1ระยะทาง 1,๕๐0 เมตร 
-หมูํที่๑3ระยะทาง 1,๕๐0 เมตร 
-หมูํที่๑4ระยะทาง 1,2๐0 เมตร 

265,000 
265,000 
910,000 
530,000 
530,000 
795,000 

 
 

265,000 
265,000 

- 
- 

 
- 
 

265,000 
265,000 

- 
- 

 
- 
 

265,000 
265,000 

- 
- 
 

795,000 
795,000 
500,000 

265,000 
265,000 

 
 
 

795,000 
795,000 
500,000 
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๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางภายใน
หมูํบ๎านจุดที่ยังไมํสวําง(จากแผน
ชุมชนหมูํที่ 
1,6,7,8,9,10,11,13,14) 

 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัย
ประชาชน 
 

-หมูํที่ 1  จ านวน  11 จุด 
-หมูํที่ 4  จ านวน  5 จุด 
-หมูํที่ 6  จ านวน  12 จุด 
-หมูํที ่7  จ านวน 5 จุด 
-หมูํที่ 8  จ านวน 5 จุด 
-หมูํที่ 9  จ านวน 10 จุด 
-หมูํที่ 10 จ านวน 5 จุด 
-หมูํที ่11 จ านวน 11 จดุ 
-หมูํที่ 13 จ านวน 11 จดุ 
-หมูํที่ 14 จ านวน 11 จดุ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 

180,000 
75,000 

- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

150,000 
 

 

165,000 
- 
- 
- 
- 
- 

75,000 
 

 
75,000 

 
 

75,000 
 
 

165,000 
165,000 
165,000 

 

   

 อุดหนุนการประปาภูมภิาค 
โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาคภายในหมูํบ๎าน 
(จากแผนชุมชนหมูํที่ 1,2,๓,
4,5,9,10,11,13) 

 

เพื่อขยายเขต
ประปาภมูิภาค
ในต าบลสวน
หมํอน 

ตามแบบของอบต.สวนหมํอน 
-หมูํที่ 1 ระยะทาง 3,200 เมตร 
-หมูํที่ 2 ระยะทาง 300 เมตร  
-หมูํที่ ๓ ระยะทาง 3๐๐ เมตร 
-หมูํที่ 4 ระยะทาง 3,0๐๐ เมตร 
-หมูํที่ 5 ระยะทาง 1,000 เมตร 
-หมูํที่  9 ระยะทาง 1,000 เมตร 
-หมูํที่ 10ระยะทาง 500 เมตร 
-หมูํที่  11 ระยะทาง  700 เมตร 
-หมูํที่ 12ระยะทาง 1,000 เมตร 
-หมูํที่ 13 ระยะทาง 4,00 เมตร 

 
- 
- 
- 
- 
- 

500,000 
- 

350,000 
- 

5,000,000 

 
- 
- 
- 
- 

    
500,000 

- 
 

500,000 
5,000,000 

 

 
550,000 
150,๐๐๐ 
150,๐๐๐ 
500,000 
500,๐๐๐ 
500,000 

- 
- 

 
5,000,000 
 

 
550,000 

- 
- 

500,000 
- 

500,000 
250,000 

- 
 

5,000,000 
 

 
550,000 

- 
- 

500,000 
- 

500,000 
- 
- 
 

5,000,000 
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2.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 -โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชกิอปพร. ต าบลสวนหม่อน 
-พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยในท๎องถิ่นฯลฯ 

เพื่อ
ประสิทธิภาพ
ระบบปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยใน
ท๎องถิ่น 

สมาชิกอปพร. ต าบล
สวนหมํอนตาม
โครงการของอบต.
สวนหมํอน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

สมาชิกอปพร. 
ฝึกอบรม
ระบบปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

สมาชิกอปพร. 
ต าบลสวนหมํอน
ได๎ฝึกอบรมระบบ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

 

22 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานดับเพลิงขั้นก๎าวหน๎า 

เพื่อ
ประสิทธิภาพ
ระบบปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยใน
ท๎องถิ่น 

พนักงานสํวนต าบล 16,500/
คน 

16,500/
คน 

16,500/
คน 

16,500/คน 
 

16,500/คน 
 

พนักงานสํวน
ต าบลอบรม
หลักสตูร
ดับเพลิงข้ัน
ก๎าวหน๎า 

พนักงานสํวน
ต าบลได๎รบัการ
อบรมหลักสูตร
ดับเพลิงข้ัน
ก๎าวหน๎า 

ส านักปลดั 

 

23 โครงการรณรงค์ชุมชนปลอดเหล๎า-
การพนันในงานบุญตามประเพณี
ตํางๆ 

เพื่อให๎ชุมชน
ปลอดเหล๎า
ปลอดการพนัน
ในงานบุญงาน
ประเพณ ี

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชนปลอด
เหล๎าปลอด
การพนันใน
งานบุญงาน
ประเพณ ี

ชุมชนต าบลสวน
หมํอนปลอด
เหล๎า-การพนันใน
งานบุญตาม
ประเพณีตํางๆ 

ส านักปลดั 

24 โครงการให๎ความรู๎และฝึกซ๎อม
แผนปูองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต๎นในสถานศึกษา 

เพื่อให๎นักเรียน
ในสถานศึกษามี
ความเข๎าใจเรื่อง
สาธารณภัยและ
อัคคีภัย 

ตามโครงการของอบต.
สวนหมํอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนใน
สถานศึกษามี
ความเข๎าใจ
เรื่องสาธารณ
ภัยและ
อัคคีภัย 

นักเรียนใน
สถานศึกษามี
ความเข๎าใจเรื่อง
สาธารณภัยและ
อัคคีภัย 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ.๐2 
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๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 
-โครงการควบคมุและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาลปีใหมํและ
เทศกาลสงกรานต ์
 
 

สํงเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ควบคุมและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนในชํวงเทศกาล
ปีใหมํและเทศกาล
สงกรานต์ในพ้ืนท่ีต าบล
สวนหมํอน 
 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

ชุมชน
ปลอดภัย 

 

ชุมชนในอบต.
สวนหมํอนได๎รับ
พัฒนาสํงเสรมิ
สนับสนุนให๎
เมืองชุมชน
ปลอดภัยโดย
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ส านัก
ปลัด
อบต.
สวน
หมํอน 

26 
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครปูองกันไฟปุาและหมอก
ควัน 

เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ี
และผูป๎ฏิบัติงานมี
ความรู๎ในการ
ปูองกันและ
ควบคุมไฟปุา 

ปูองกันและควบคุมไฟ
ปุาในพ้ืนท่ีต าบลสวน
หมํอน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปูองกัน
และ

ควบคุมไฟ
ปุา 

ปูองกันและ
ควบคุมไฟปุาใน
พื้นที่ต าบลสวน
หมํอน 

ส านัก
ปลัด
อบต.
สวน
หมํอน 

27 
ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางทางเข๎า
หมูํบ๎านบ๎านโนนเขวาหมูํที ่6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

สํงเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ถนนมัญจาครี-ีบ๎านทํุม
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 500,000 500,000 500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
ชุมชน

ปลอดภัย 
 

ชุมชนในอบต.
สวนหมํอนได๎รับ
พัฒนาสํงเสรมิ
สนับสนุนให๎
เมืองชุมชน
ปลอดภัยโดย
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ส านัก
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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๒.๓แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วย 

งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 
-กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
ทางข๎ามไปวัดอรณุเรือง
วนารามลอดถนนสาย
มัญจาครี-ีบ๎านทํุม       
(แผนชุมชนหมูํที ่4) 

สํงเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ทํอลอดเหลีย่มขนาด 3.0 
เมตร x 3.0 เมตรยาว22
เมตรจ านวน    3 ชํอง 

 
2,300,000 

 

 
2,300,000 

 

 
2,300,000 

 
 

 
2,300,000 

 

 
2,300,000 

 

ชุมชน
ปลอดภัย 

 

ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับพัฒนา
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เมืองชุมชนปลอดภัย
โดยชุมชนมสีํวนรํวม 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

29 
-โครงการตดิตั้งกระจกสํอง
ทางสามแยกเข๎าหมูํบ๎าน  
(จากแผนชุมชนหมูํที่ 
10,12) 
 

สํงเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

สามแยกในหมูํบ๎าน  
 100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

100,000 

 

ชุมชน
ปลอดภัย 

 

ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับพัฒนา
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เมืองชุมชนปลอดภัย
โดยชุมชนมสีํวนรํวม 

ส านัก
ปลัด
อบต.
สวน
หมํอน 

30 
ติดตั้งกล๎องวงจรปดิภายใน
หมูํบ๎าน (จากแผนชุมชน 
หมูํที่ 1,11) 

สํงเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ภายในหมูํบ๎านจ านวน 5 จุด 
100,000 100,000 100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
ชุมชน

ปลอดภัย 
 

ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับพัฒนา
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เมืองชุมชนปลอดภัย
โดยชุมชนมสีํวนรํวม 

ส านัก
ปลัด 

31 
กํอสร๎างสะพานลอยข๎าม
ถนนไปโรงเรียนบ๎านกอก
ปุาผุวิทยา 
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 3)  

สํงเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษา
ความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

สะพานลอยคนเดินข๎ามถนน
ไปโรงเรียนบ๎านกอกปุาผุ
วิทยา 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ชุมชน
ปลอดภัย 

 

ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับพัฒนา
สํงเสริมสนับสนุนให๎
เมืองชุมชนปลอดภัย
โดยชุมชนมสีํวนรํวม 

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
 

๒.๔แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ ลาน
เอนกประสงค์ (หนองหัว
ช๎าง (ม.11) 

รักษาความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎ชุมชนมี
สํวนรํวม 

ลานเอนกประสงค์ 
(หนองหัวช๎าง           
(ม.11) 

   
  ชุมชน

ปลอดภัย 
 

ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับการ
สํงเสริมการออกก าลัง
กายให๎เมืองชุมชน
ปลอดยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา
ส านักปลดั 

32 

 

 

-โครงการแขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพตดิ 

 
 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การออกก าลังกายโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ตามโครงการของ
อบต.สวนหมํอน 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

ชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ 

ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับการ
สํงเสริมการออกก าลัง
กายให๎เมืองชุมชน
ปลอดยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา
ส านักปลดั 

33 
-โครงการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การออกก าลังกายโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

ตามโครงการของ
อบต.สวนหมํอน 
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ 

ให๎ชุมชนปลอดยาเสพ
ติด 

กองการ  
ศึกษา
ส านักปลดั 

 
โครงการสํงเสริมการกีฬา
ต๎านยาเสพติดพร๎อม
อุปกรณ์กีฬาระดับหมูํบ๎าน
หมูํบ๎าน (ม.2) 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
การออกก าลังกายโดยให๎
ชุมชนมีสํวนรํวม 

มอบอุปกรณ์กีฬาให๎
หมูํบ๎านได๎ออกก าลัง
กาย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 ชุมชนในอบต.สวน
หมํอนไดร๎ับการ
สํงเสริมการออกก าลัง
กายให๎เมืองชุมชน
ปลอดยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา
ส านักปลดั 

 
โครงการซํอมแซมศาลา
ประชาคมหมูํบ๎าน (ม.12) 

รักษาความปลอดภัยให๎
เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎ชุมชนมี
สํวนรํวม 

       ให๎เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให๎ชุมชน
มีสํวนรํวม 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 
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๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วย   
งานที่
รับผิด  
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 
อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
จังหวัดขอนแกํน/ศูนย์
ปฏิบัติการตํอสูเ๎พื่อเอา         
ชนะยาเสพตดิจังหวัดขอนแกํน 
(ศตส.จ.ขก.) 

เพื่อให๎สามารถเอาชนะ
ยาเสพตดิได๎อยํางยั่งยืน
และมรีะบบเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพตดิที่มี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดขอนแกํน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ประชาชน
สามารถเอาชนะ
ยาเสพตดิได๎
อยํางยั่งยืน 

ประชาชนสามารถ
เอาชนะยาเสพติดได๎
อยํางยั่งยืนและมี
ระบบเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพตดิที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัด 
อบต.
สวน
หมํอน 

35 
อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอมัญจาคีรี(ฝุายความ
มั่นคง)/ศูนย์ปฏิบตัิการตํอสู๎
เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ าเภอ
มัญจาครี ี

เพื่อให๎การด าเนินการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ยาเสพตดิที่ตํอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ 

ตามโครงการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายา 
เสพติดอ าเภอ
มัญจาครี ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน
สามารถเอาชนะ
ยาเสพตดิได๎และ
มีระบบเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพตดิ
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีความ
มั่นใจในการเอาชนะ
ยาเสพตดิได๎อยําง
ยั่งยืนและมรีะบบ
เฝูาระวัง 

ส านัก
ปลัด 
อบต.
สวน
หมํอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง   

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชมุชน      

   
  

 
-กลุํมจักสาน 
(จากแผนชุมชนหมูํที่ 
1,3,11,14) 

เพื่อให๎การ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

กลุํมจักสานหมูํที่ 1           
กลุํมจักสานหมูํที่ 3              
กลุํมจักสานหมูํที่ 11                
กลุํมจักสานหมูํที ่14 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนได๎รับ
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
-กลุํมทอเสื่อกก                                           
(จากแผนชุมชนหมูํที่
1,2,4,5,11,13 ,14) 
 

เพื่อให๎การ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

กลุํมทอเสื่อกกหมูํที ่ 1 
กลุํมทอเสื่อกกหมูํที่  2 
กลุํมทอเสื่อกก หมูํที่ 4 
กลุํมทอเสื่อกกหมูํที่  5 
กลุํมทอเสื่อกกหมูํที่ 11 
กลุํมทอเสื่อกกหมูํที ่13 
กลุํมทอเสื่อกกหมูํที่ 14 
 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
-กลุํมทอผ๎าไหม (จากแผน
ชุมชนหมูํที่ 2,5,11) 

เพื่อให๎การ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

กลุํมทอผ๎าไหมหมูํที ่ 2 
กลุํมทอผ๎าไหมหมูํที ่ 5 
 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
 

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน      

   
  

 
-กลุํมถักกระเป๋าไหมพรม     
( แผนหมูํที1่4) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

กลุํมถักกระเป๋าไหมพรมหมูํที่ 14 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชน
ได๎รับการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมท าพรมเช็ดเท๎า 
(หมูํที ่2,4,14,) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

 
-กลุํมท าพรมเช็ดเท๎า หมูํที่ 2 
-กลุํมท าพรมเช็ดเท๎า หมูํที่ 4    
 -กลุํมท าพรมเช็ดเท๎าหมูํที่ 14 

 
50,000 
50,000 
50,000 

 

 
50,000 
50,000 
50,000 

 

 
50,000 
50,000 
50,000 

 

 
50,000 
50,000 
50,000 

 

 
50,000 
50,000 
50,000 

 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชน
ได๎รับการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมถักกระเปา๋ 
( แผนหมูํที1่1) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

-กลุํมถักกระเป๋าหมูํที1่1 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชน
ได๎รับการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมจักสานเส๎นพลาสติก 
(แผนหมูํที่ 11,12) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

-กลุํมจักสานเส๎นพลาสติก                  
หมูํที่ 11,12 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชน
ได๎รับการ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
-กลุํมท าปลาส๎ม 
(แผนชุมชนหมูํที ่5,13) เพื่อให๎การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมท าปลาส๎มหมูํที ่13 
50,000 50,000 50,000 

 
50,000 

 
50,000 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
-กลุํมทอผ๎า (แผนชุมชนหมูํที่
1,311,14) เพื่อให๎การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมทอผ๎าหมูํที่ 1 
-กลุํมทอผ๎าหมูํที่ 3 
-กลุํมทอผ๎าหมูํที่ 11 
-กลุํมทอผ๎าหมูํที่ 14 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
-กลุํมท าเปลนอน                                     
(แผนชุมชนหมูํที ่3,14) เพื่อให๎การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมท าเปลนอนหมูํที่3 
-กลุํมท าแปลนอนหมูํที่ 14 

50,000 
50,000 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

50,000 
50,000 

 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์

ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
-กลุํมแปรรูปกะลามะพร๎าว                     
(แผนชุมชนหมูํที ่14) เพื่อให๎การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมแปรรูปกะลามะพร๎าว
หมูํที ่14                      50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์

ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
กลุํมท าขนมไทย ขนมขบเคี้ยว                     
(แผนชุมชนหมูํที ่
1,4,6,7,111) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมท าขนม หมูํที่ 1 
-กลุํมท าขนม หมูํที่ 4  
-กลุํมท าขนมหมูํที่ 6  
-กลุํมท าขนม หมูํที่ 7 
-กลุํมท าขนม หมูํที่ 11 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

50,000 
50,000 
50,000 
50,000 
50,000 

พัฒนา
ผลิตภณัฑ์

ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

 
กลุํมท าปลาร๎าบอง 
 (แผนชุมชนหมูํที ่2) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมท าปลาร๎าบอง หมูํที่ 2 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์

ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

 
 
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด    
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
-กลุํมไม๎กวาดดอกหญ๎า 
(แผนชุมชนหมูํที ่5 ) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมไม๎กวาดดอกหญ๎า 
หมูํที ่ 6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมท าเปลญวน 
(แผนชุมชนหมูํที ่11 ) 

เพื่อใหก๎ารพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมท าเปลญวน หมูํที ่ 11 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมจักสานหมวก  
(แผนชุมชนหมูํที ่11 ) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมจักสานหมวก หมูํที ่11  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมท าตุงสามมิติ  
(แผนชุมชนหมูํที ่11 ) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

-กลุํมท าตุงสามมิติ หมูํที ่11  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
-กลุํมท ากระเป๋าหนัง 
(แผนชุมชนหมูํที ่11 ) 

เพื่อให๎การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 

กลุํมท ากระเป๋าหนัง หมูํที ่11 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

ประชาชนไดร๎ับ
การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัด 

 
          

 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 

๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งานที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
-เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ 
กลุํม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เพื่อสํงเสริมให๎
เป็นชุมชน
ต๎นแบบโดยยึด
หลักคุณธรรม
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 

ต าบลสวนหมํอน 
-ศูนย์ข๎าวชุมชน หมูํที ่5 
-วิสาหกิจหนํอไม๎ฝรั่ง หมูํที ่5 
-โคกหนอง นา โมเดล บ๎านขาม 
หมูํที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
50,000         
50,000 

100,000 

 
50,000         
50,000 

100,000 

 
50,000   
50,000 

100,000 

 
50,000 
50,000 

100,000 

 
50,000              
50,000 

100,000 

ประชาชน
ได๎ความรู๎
ไปใช๎ใน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

 

ประชาชน
ได๎รับ
ความรู๎ไปใช๎
ในการ
ประกอบ
อาชีพ 
 
 

ส านักปลดั 
สภา
องค์กร
ชุมชน
ต าบลสวน
หมํอน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด  
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
-เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ
กลุํม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-ให้ความรู้เรื่องปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร 
โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงประจ าต าบล
(ม.6,2) 

เพื่อสํงเสริมให๎
เป็นชุมชน
ต๎นแบบโดยยึด
หลักคุณธรรม
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ 

ต าบลสวนหมํอน 
-กลุํมเกษตรอินทรีย์หมูํที ่13 
-กลุํมปลูกผักฤดูแล๎งหมูํที่ 6 
-กลุํมอาชีพเลี้ยงโค-กระบือ หมูํที5่,11 
-กลุํมเลี้ยงกบหมูํที ่12 
-กลุํมปลูกปอเทือง หมูํที ่4,12 
-กลุํมเลี้ยงไกํไขํ หมูํที่ 12 
-กลุํมปลูกหนํอไมฝ๎รั่งต าบลสวนหมํอน 
-กลุํมปลูกกระเจีย๊บต าบลสวนหมอํน  
-กลุํมปลูกวํานหางจระเข๎ต าบลสวน
หมํอน 
-กลุํมเลี้ยงปลาดุกในบํอซีเมนต์         
ม.4,12 
-กลุํมเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัว 
ม.4 
-กลุํมสํงเสรมิพันธ์ุข๎าว ม.4 
-กลุํมผลิตน้ าดื่มชุมชน ม.4 
-กลุํมเลี้ยงโค ม.4 
 
กลุํมเกษตรกรต าบลสวนหมํอน  
-จัดตั้งศูนย์เรียนรูเ๎ศรษฐกิจ 
พอเพียงประจ าต าบล (ม.6 ,ม2) 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

50,000 
30,000 

 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

 
    30,000 
 
  100,000 

50,000         
50,000 

500,000 
100,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
50,000 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

100,000 
- 

250,000 
 

30,000 
 

100,000 

 
50,000   
50,000 

500,000 
100,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
50,000 

200,000 
 
100,000 

 
30,000 

 
100,000 
100,000 
250,000 
 
30,000 

 
100,000 

 
50,000 
50,000 

500,000 
100,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
50,000 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

100,000 
100,00 

250,000 
 

30,000 
 

100,000 

50,000              
50,000 

500,000 
100,000 
50,000 
50,000 
50,000 

 
50,000 

200,000 
 

100,000 
 

30,000 
 

100,000 
100,000 
250,000 
 
30,000 

 100,000 

ประชาชน
ได๎ความรู๎
ไปใช๎ใน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

 

ประชาชน
ได๎รับความรู๎
ไปใช๎ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

ส านัก
ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภา
องค์กร
ชุมชน
ต าบล
สวน
หมํอน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 
ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตและ
ผลผลิตภาคเกษตร(ม.2) 
-ปรับปรุงคลองสํงน้ าพร๎อมวางทํอ 
จากสามแยกบ๎านนายสุดใจ นามวงษา 
ถึงบ๎านนายรินทร์ กุลศร ี
-ซํอมแซมคลองสูบน้ าทํากกโพธ์ิตลอด
สาย 
-ซํอมแซมคลองสํงน้ าไฟฟูาบ๎านมลูตุํน
ตลอดสาย (ม. 2) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบ
การผลิตและ
ผลผลติภาค
เกษตร 

 
 
กว๎างบน2เมตร กว๎างลําง 60เมตร 
ยาว 400เมตรลึก 1 เมตร  
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 
กว๎าง1.50เมตรยาว1,000เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 
กว๎าง1.50เมตรยาว1,000เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 

 
 

268,000 
 

 
670,000 
 
670,000 
 

 
 

268,000 
   
 

670,000 
 

670,000 

 
268,000 

 
 

670,000 
 

670,000 

 
 
268,000 

 
 
670,000 

 
670,000 

 
 
268,000 
 
 
670,000 

 
670,000 

สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
ระบบการ
ผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

 
-ซํอมแซมคลองสํงน้ าสาธารณจาก
ถนนบ๎านโนนพะยอมถึงนานางวัชรี 
อุปพงษ์ 
-ซํอมแซมคลองสํงน้ าสาธารณจาก
ดอนปูุตาถึงนานางสมร คันทะพรม 
-โครงการซํอมแซมคลองสํงน้ าไฟฟูา
จากนานายสรุพล ศรีบุญเรือง ถึงนา
นางบุญถิ่น เหมะเทวัน 
บ๎านโคกกลาง หมูํที่ 9 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบ
การผลิตและ
ผลผลติภาค
เกษตร 

กว๎าง1.50เมตรยาว 500เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 
 
กว๎าง1.50เมตรยาว 500เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 
กว๎าง…… เมตร ยาว…… เมตร . 
หนา ………..เมตร 

335,000 
 

335,000 
……………. 

335,000 
 

335,000 
 

335,000 
 

335,000 
 

335,000 
 

335,000 
 

335,000 
 

335,000 
 

สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
ระบบการ
ผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

 
-ปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ า 
นายวันชัย  ไชยยงค์ (ม.10) 
 
-ปรับปรุงซํอมแซมคลองสํงน้ าทํา     
โนนเสียว (ม.10) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบ
การผลิตและ
ผลผลติภาค
เกษตร 

กว๎างบน 2 เมตร กว๎างลาํง 60เมตร 
ยาว 400 เมตรลึก 1 เมตร  
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 
กว๎าง1.50เมตรยาว1,000เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 เมตร 

268,000 
 
 
680,000 

 

268,000 
 

 
680,000 
 

268,000 
 
 
680,000 

 

268,000 
 
 

680,000 
 

268,000 
 
 
680,000 
 

สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนา
ระบบการ
ผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -ปรับปรุงซํอมแซมฝายน้ าล๎นล าหว๎ยปากดาว 2 จดุ  
(ม.12) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

กว๎างบน2เมตร กว๎างลําง 
60 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลึก 1 เมตร  
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 
เมตร 

267,520 267,520 267,520 267,520 267,520 สํงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

38 ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตภาคเกษตร
(ม.13) 
-ซํอมแซมคลองสํงน้ า 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ดาดคอนกรีต
หนา 0.05 เมตร 

 
917,400 
 

 
917,400 

 

       
917,400 

 

 
917,400 
 

 
917,400 
 

สํงเสริม
และ
พัฒนา
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 -ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้น                 
  (ม.14) 
 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

กว๎างบน 2 เมตร กว๎างลาํง 
60 เมตร ยาว 400 เมตร     
ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรตี
หนา 0.05 เมตร 

267,520 267,520 267,520 267,520 267,520 สํงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 -ปรับปรุงซ่อมแซมฝายใหม่ห้วยค าปากดาว  
 (ม.6) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

กว๎างบน 2 เมตร กว๎างลาํง 
60 เมตร ยาว 500 เมตร    
ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรตี
หนา 0.05 เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ไดร๎ับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

 

 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 
โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(ม.1) 
-กํอสร๎างถนนสูํพื้นท่ีการเกษตร 
 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

กว๎าง 4 เมตร ยาว  400 
เมตรหนา 0.10 เมตร  

 
 
- 

 
 

- 

 
 
75,000 

 
 
- 

 สํงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

38 โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร
(ม.1) 
-กํอสร๎างถนนสูํพื้นท่ีการเกษตร 
-จากสะพานไปบ๎านบัวถึงสวนแมไํฉไล 
-จากสะพานไปบ๎านบัวถึงสวนแมํจนัลี  ขันฮุม 
-จากนานางสุบรรณ ถึงฝายน้ าล๎นห๎วยขี้หนู 
-จากซอยบ๎านนางบุษยา ถึงนานางทองสุข 
-ทางไปนานางกบ 
-จากนานางสังข์ถึงนานายสมศักดิ ์
-จากนานายล าพัน ถึง นาแมํสายทอง 
-จากนานางวาปี ถึง นานางหนูจีบ 
-จากนานางเพ็ญศรี ถึงฝายห๎วยเสอืโก๏ก 
-จากนานางหนูเติม ถึงนานายพันปี 
-จากนานายหนูจัน ถึงนานางส ารวย  
 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

      สํงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม.2 
จ านวน 3 เส้น 
1. จากนานางดารุณี ศรีอุดม ถึงนานายค าพันธ์ บัวใสย 
2. จากนานายเทเวศ ค างาม ถึง นานายไพบูลย์        
ดวงสิมมา 

3. จากนานายคมสัน รู๎สงกาย ถึง นานางสุดตา คงนาค 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

  
180,000 
120,000 

 
180,000 
120,000 

 
180,000 
120,000 

 
180,000 
120,000 

 
180,000 
120,000 

สํงเสริม
และพัฒนา
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การผลิต 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างและปรบัปรุง
ถนนสู่พื้นที่การเกษตร-ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงลกูรัง
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 5 เส้น 
 ( ม.4) 
1.เส๎นบ๎านนางปัน ค๎าแหวน  ถึง
นานางบุญนาค เย็นใจ  
2.เส๎นหนองเหยถึงหนองวัว 
 
3.เส๎นบ๎านจากบ๎านนายเสวก หลมํ
เหลา ถึงไรํมันนายกติติ สดีาโคตร 
4.เส๎นประปาหมูํบ๎านถึงหนองจิก
ถึงไรํมันนายกติติ สดีาโคตร 
5.กํอสร๎างถนนเข๎า-ออกพ้ืนท่ี
การเกษตรเส๎นจากถนนมัญจาคีรี
ถึงไรํนายสวาท พุทธวงษ์ 
6.เส๎นบ๎านนางปันถึงนานางทอง 
เพชรภูเขียว (เส๎นหนองหว๎า) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
 

 
 
 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.10 เมตร  
กว๎าง3.50 ยาว1,000เมตรหนา 0.10 
เมตร 
กว๎าง3 ยาว 2,000เมตรหนา 0.10 
เมตร 
กว๎าง3 x ยาว 2,000เมตรหนา 0.10 
เมตร 
กว๎าง5 x ยาว 638เมตรหนา 0.10 เมตร 
 
 
กว๎าง…… x ยาว …….เมตรหนา 0.10 
เมตร 
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210,000 

 
360,000 
 
360,000 

 
191,400 
 

 
 
 
 
36,000 
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360,000 
 
360,000 

 
191,400 

 

 
 
36,000 

 
210,000 

 
360,000 
 
360,000 

 
191,400 

 
 

 
 
 
 

 
36,000 

 
210,000 

 
360,000 

 
360,000 

 
191,400 

 
 
 
 
 

36,000 
 

210,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

191,400 

 
พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

 ก่อสร้างผนังกั้นหนองจิกพร้อม
วางท่อระบายน้ าลงหนองจิก  

อยูํระหวํางส ารวจประมาณการ  
  

   
  

 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่

คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรังถนนเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตร 8 เส้น( ม.5) 
1.กํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงลุกรังจากนา
นางจเด็ดถึงนานางจิราภรณ์ พร๎อมวาง
ทํอคสล.1 จุด 
2.กํอสร๎างถนนดินจากโสกดินแดงถึงนาย
อุทิศ พร๎อมวางทํอคสล. 3 จุด 
3.กํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงลูกรังจากบ๎าน
นางสุบินถึงนานางทองคูณ พร๎อมวางทํอ 
คสล. 1 จุด 
4.กํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงลูกรังโคกหนอง
โกํย พร๎อมวางทํอ คสล.3 จุด 
5.ปรับปรุงถนนดินจากนานางสมทรง ถึง
นานางสมมาศ 
6.จากนานางผัด ถึงฝายบ๎านโนนเขวา  
7.จากนานางจิราภรณ์ ถึงนานายอรําม 
8.จากนานางบับพา ถึงนานางพิกุล 
9.จากนานางบับพาถึงนานางทองจัน  
10.จากนานางทองถึงนานางหนูพันธ ์
11.จากนานางมณีศิลป์ถึงนานางบุญม ี
12.จากสวนนางวาจีถึงนานางจเดจ็   
13.จากโสกดินแดงถึงนานางจันหอม 
14.จากไรํนางพิมลถึงไรํนางสงํา  
15.จากนานางค าจันทร์ถึงนานายสมด ี
17.จากนานางทองถึงนาน.ส.จิราภรณ ์

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
กว๎าง 5 x ยาว 102 เมตร หนา 0.10 เมตร 
 
 
กว๎าง 5 x ยาว 600เมตร หนา 0.10 เมตร 
 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10เมตร 
 
 
กว๎าง 5 x ยาว 530 เมตรหนา 0.10 เมตร 
 
กว๎าง3 x ยาว1,000เมตรหนา 0.10 เมตร 
 
กว๎าง3เมตร ยาว1,080 เมตร หนา 0.10เมตร 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.10เมตร 
กว๎าง 3 เมตร ยาง 300 เมตร หนา 0.10เมตร 
กว๎าง 3 ยาว 640 เมตร หนา 0.10 เมตร 
กว๎าง 4 ยาว 1,600 เมตร หนา 0.10 เมตร 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 564 เมตรหนา 0.10เมตร 
กว๎าง 3 ยาว 635 เมตร หนา 0.10 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร ยาว 928 เมตร หนา 0.10เมตร 
กว๎าง 4 x ยาว 390 เมตร หนา 0.10 เมตร 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10เมตร 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 208 เมตร หนา 0.10เมตร 
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94,000 
90,000 
37,500 

 
 

24,500 
 
 

180,000 
 

18,000 
 
 

159,000 
 

180,000 
 

194,400 
79,500 
54,000 

115,000 
384,000 
98,300 

102,000 
115,000 
94,000 
90,000 
37,500 

 
 

24,500 
 
 

180,000 
 

18,000 
 
 

159,000 
 

180,000 
 

194,400 
79,500 
54,000 

115,000 
384,000 
98,300 

102,000 
115,000 
94,000 
90,000 
37,500 

 
 

24,500 
 
 

180,000 
 

18,000 
 
 

159,000 
 

180,000 
 

194,400 
79,500 
54,000 

115,000 
384,000 
98,300 

102,000 
115,000 
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194,400 
79,500 
54,000 

115,000 
384,000 
98,300 

102,000 
115,000 
94,000 
90,000 
37,500 

 
พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การ 
เกษตร 
 

ประชา  
ชนได๎รับ
การ
สํงเสริม
และ
พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การ 
เกษตร 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร          
4 เส้น     ( ม.6) 
1.จากทิศใต๎วัดถึงโรงเรียน      
โนนเขวา 
2.จากนานายสุรยิาถึง           
เหมืองฝายลึก 
3.นานางนิภรณ์ชัยถึงฝายลึก  
4.แยกโรงเรียนเกําถึงนานาย
พิมพา  

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
 
กว๎าง4 x ยาว500เมตรหนา 0.10 เมตร 
 
กว๎าง3 x ยาว500เมตรหนา 0.10 เมตร 
 
กว๎าง3 x ยาว500เมตรหนา 0.10 เมตร 
กว๎าง3 x ยาว770เมตรหนา 0.10 เมตร 
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120,000 
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90,000 
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120,000 
 
90,000 
 
90,000 

140,000 
 

พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํงการ 
เกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

39 โครงการก่อสร้างและปรบัปรุง
ถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
-ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง     
( ม.7) 
1.เส๎นจากบ๎านนางจันเพ็ง ถึง 
ฝายจันท ี
2.จากถนนลาดยางถึงถนนเหลํา
กกหุํงโนนเขวา 
3.เส๎นจากล าห๎วยปากดาวถึงนา
นางประกอบ 
4.จากล าห๎วยปากดาวถึงฝายจัน
ที 
 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
 
 
กว๎าง3เมตรยาว800 เมตรหนา0.10 เมตร 
 
กว๎าง4เมตรยาว600 เมตรหนา0.10 เมตร 
 
กว๎าง4เมตรยาว800เมตรหนา 0.10 เมตร 

 
กว๎าง4เมตรยาว1,000เมตรหนา0.10เมตร 
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195,000 
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พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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๓.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 -ปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
( ม.9) 
-เส๎นจากนานายชารีถึงวัดปุาบ๎าน
โนนส านัก 
-ซํอมแซมถนนลูกรังเข๎าออกพ้ืนท่ี
การเกษตรจากนานายเคน กาจหาญ
ถึงตาน้ า 
-ซํอมแซมถนนลูกรังเข๎าออกพ้ืนท่ี
การเกษตรจากนาตาหวํานถึงถนนนา
จาน-โคกกลาง (เส๎นเหนือหนองคอ๎) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
กว๎าง4เมตรยาว1,000เมตรหนา0.10 
เมตร 
กว๎าง 5เมตรยาว1,600เมตรหนา 0.10 
เมตร 
 
กว๎าง 4 เมตรยาว 900เมตรหนา 0.10 
เมตร 
 

 
 
- 
 
 

 
 
120,000 
 
480,000 
 

 

 
 

- 
 

480,000 
 

 
324,000 

 
 

 
 

- 
 

480,000 
 

 
 
 
 
480,000 
 

พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

 
 

โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนน
สู่พื้นที่การเกษตร 
-ปรับปรุงถนนลูกรังเข๎าสูํพื้นที่
การเกษตร  (ม.10) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
กว๎าง 5 เมตรยาว1,400 เมตรหนา0.10 
เมตร 
 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 

 
210,000 

 

 

 
 

- 

 พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 

 ขยายถนนและยกระดับถนน
การเกษตรพร้อมวางท่อและท าบ่อ
พักน้ า จากต้นตาลนานางทองค าถึง
นานายวิราช  
(ม.10) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

กว๎าง 5 เมตร ยาว500 เมตร   235,000   พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

แบบ ผ.๐2 

แบบ ผ.๐2 
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๓.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 ยกระดับถนนพร๎อมวางทํองและลง
ลูกรังไหลํทางจากนานายวิราชถึงนา
นางละมัย (ม.10) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

กว๎าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลงดินถม
ปรับระดับ0.30 เมตร พร๎อมลงลกูรังผิง
จราจร หนา 0.10 เมตร 

  300,000 300,000 300,000 พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการก่อสร้างและปรบัปรุงถนน
สู่พื้นที่การเกษตร 
-ปรับปรุงถนนลูกรังเข๎าสูํพื้นที่
การเกษตรจากนานางนีระดาพรถงึ
นานายสมบตัิ ปานด๎วง ( ม.11) 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
กว๎าง4เมตรยาว 2,000 เมตรหนา0.10 
เมตร 
 
 

 
 

- 
 

 
 
240,000 

 

 

 
- 

 

 

 
 

- 

 พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

39 -ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร 5 เส้น ( ม.13) 
1.จากนานางล าไพถึงนานางสุเนตร 
2.จากหน๎าบ๎านนางล าไพถึงบ๎านนาง
นาค ี
3.จากนานายเลศิถึงนานายนิด 
4.จากบ๎านนางแดงถึงนานาย
ประสิทธ์ิ 
5.จากบ๎านนายแก๎วถึงบ๎านนายหําน 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐาน
ระบบการผลิต
และผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
 
กว๎าง 4เมตรยาว  600 เมตรหนา0.10 
เมตร 
กว๎าง 4 เมตรยาว 500  เมตรหนา0.10 
เมตร 
กว๎าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนา0.10 
เมตร 
กว๎าง 4 เมตรยาว 800 เมตรหนา0.10 
เมตร 
กว๎าง 4 เมตรยาว 1,000 เมตรหนา0.10 
เมตร 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

72,000 
 

60,000 
 

120,000 
 

96,000 
 

120,000 

 พัฒนา
ถนนสูํ
แหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

 แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 -ปรับปรุงถนนลูกรังเข๎าสูํพื้นที่
การเกษตร ( ม.14) 
 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบการ
ผลิตและผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
กว๎าง 4  เมตรยาว 1,000 
เมตรหนา0.10 เมตร 

 
- 

 
120,000 

 
- 

 
- 

 พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

 กํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงลูกรัง
จากนานางสมพิศ ถึงนานางเที่ยง
(ม.14) 
 

เพื่อยกระดับ
มาตรฐานระบบการ
ผลิตและผลผลิต
ภาคเกษตร 

 
กว๎าง 4 เมตร ยาว1,000 
เมตรหนา0.10 เมตร 

 
- 

 
120,000 

 
120,000 

 
120,000 

 
120,000 

พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริมและ
พัฒนาถนน
สูํแหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

40 
กํอสร๎างฝายน้ าล๎น (จากแผน
ชุมชนหมูํที1่) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 12 เมตรสันฝายสูง 
1.50เมตรผนังข๎างสูง 3.00 
เมตร 

850,000 850,000 850,000 
 

850,000 
 
850,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

41 
กํอสร๎างคลองสํงน้ าดาดคอนกรีต
(จากแผนชุมชนหมูํที1่) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 1.50เมตรยาว 1,250 
เมตรลึก 1 ม.ดาดคอนกรีต
หนา 0.05 ม. 

- - - 
 

875,000 
 ประชาชนได๎

ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

42 
-กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
ฝายน้ าล๎น 3 แหํง 
( จากแผนชุมชนหมูํที่1) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตรยาว 
15 เมตร (แบบไมํมีทางเท๎า) - 1,600,000 1,600,000 

 
1,600,000 

 
1,600,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 
โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  ระหวําง
นานางบัวสา สาระรตัน์ กับนานาย
ประจน คันทะพรม     (หมูํที่ 2) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 12.เมตรสันฝายสูง 1.5เมตร
ผนังข๎างสูง 3 เมตร 750,000 750,000 750,000 

 
750,000 

 
750,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง 

 
กํอสร๎างบล็อกคอนเวสิข๎ามล าห๎วย
ปากดาว นานายสรุสิทธ์ิ พลนิกร กับ
นานางสาวประณีต  ล่ าสัน (หมูํที่ 2) 

  
850,000 850,000 850,000 

 
850,000 

 
850,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง 

44 
กํอสร๎างคลองสํงน้ าไฟฟูาแบบตัววี
จากบ๎านนางจันดี รุมชิง ถึงนานาง  
ล าเพย หมูมํูลตุํน (หมูํที่ 2) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎างบน2 เมตรกว๎างลําง 0.60 
เมตรยาว655เมตร ลึก 1 ม.ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 ม. 

- 459,000 - 
 
- 

 ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กอง
ชําง 

45 
กํอสร๎างคลองสํงน้ าไฟฟูาแบบตัววี
จากนานายมอยจันทร์นวน ถึงบ๎าน
นางเย็นจิตร สีตะปัตสะ                    
(หมูํที่ 2) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎างบน2 เมตรกว๎างลําง0. 60 
เมตรยาว655เมตร ลึก 1 ม.ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 ม. 

  459,000 
  ประชาชนได๎

ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กอง
ชําง 

46 
กํอสร๎างคลองระบายน้ าคสล.จาก
บ๎านนายธาวิน คนมีสตัย์ถึงบ๎านนาย
สุดใจ นามวงษา (หมูํที่ 2) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ปากคลองกว๎าง 4 เมตร ก๎นคลอง
กว๎าง 1.40 เมตร ลึก 1.10 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- 850,000 - 
 
- 

 ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กอง
ชําง 

47 
-กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎ามล าหว๎ย
ปากดาว ( จากแผนชุมชนหมูํที่ 3) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 15 
เมตร (แบบไมํมีทางเท๎า) 

 
- - - 

 
- 

 
1,600,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง 

 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 
ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 6 แห่ง(ม.5) 
1.จากห๎วยวังหญ๎าไซถึงนานางจัน
ที มอญขาม 
 
2.จากห๎วยปากดาวถึงนานางผัด 
 
 
3.จากนานายจันทร์ถึงนานาย
อ านวย 
 
4.จากนานางสงัดถึงนาน.ส.จริา
ภรณ ์
 
5.จากนานางพิกุลถึงนานางอนงค ์
 
 
6.จากนานางบับพาถึงนานาง
กุหลาบ 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

 
 
ยาว 850 เมตรกว๎าง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร  
ยาว 550 เมตรกว๎าง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
ยาว 1,000 เมตรกว๎าง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
ยาว 146 เมตรกว๎าง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
ยาว 900 เมตรกว๎าง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 
ยาว 900 เมตรกว๎าง 1.20 
เมตร ลึก 0.60 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา 0.05 เมตร 

 
 

595,000 
 
 

385,000 
 
 

700,000 
 
 

102,200 
 
 

630,000 
 
 

630,000 

 
 

595,000 
 
 

385,000 
 
 

700,000 
 
 

102,200 
 
 

630,000 
 
 

630,000 

 
595,000 

 
 

385,000 
 
 

700,000 
 
 

102,200 
 
 

630,000 
 
 

630,000 

 
595,000 

 
 

385,000 
 
 

700,000 
 
 

102,200 
 
 

630,000 
 
 

630,000 

 
 
595,000 
 
 

385,000 
 
 

700,000 
 
 

102,200 
 
 

630,000 
 
 

630,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน 

49 
กํอสร๎างฝายน้ าล๎นล าห๎วยปากดาว 
(ฝายคลองสํง)                                
(จากแผนชุมชนหมูํที ่5) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 12 เมตรสันฝายสูง 1.50
เมตรผนังข๎างสูง 3.00 เมตร - 750,000 - 

 
- 

 ประชาชนได๎
ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลติ 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.สวน
หมํอน
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วย 
งาน 
ที่รับ
ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการเสรมิสันฝายห๎วย   
ปากดาว                                 
(จากแผนชุมชนหมูํที่ 5) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 0.35 เมตร ยาว 45 
เมตร ลึก 0.50 เมตร  - - 500,000 

 
- 

 ประชาชนได๎
ใช๎น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การใช๎น้ า 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

51 -กํอสร๎างสะพานคอนกรีตข๎าม
ล าห๎วยหลังฝายลึก 
( จากแผนชุมชนหมูํที่ 6) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตรยาว 
15 เมตร (แบบไมํมีทางเท๎า) 

 
1,700,000 - - 

 
- 

 ประชาชนได๎
ใช๎น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

52 -กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต 
เหมืองฝายใหมํจากแยกใต๎บ๎าน
ถึงนานายสมพิศ ค าเกํา (ม.6) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึก 1 เมตร ดาด
คอนกรีตหนา  0.05 เมตร  

 
- - 350,000 

 
- 

 ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง 

 -กํอสร๎างคลองดาดคอนกรีต 
จากนานายบับพาถึงนานาย
ไกรศร ค าจ าปา (ม.6) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 1 เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา  0.05 
เมตร  

 
- - - 

 
- 

 
1,400,000 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง 

 -ซํอมแซมฝายน้ าล๎น (ฝายใหมํ) 
ล าห๎วยปากดาว (ม.6) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

  
  

  ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กอง
ชําง 

 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

53 -กํอสร๎างสะพานคอนกรีต
ข๎ามล าห๎วยปากดาว 
( จากแผนชุมชนหมูํที่ 7) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตรยาว7
เมตร (แบบไมํมีทางเท๎า) 

 
- - 850,000 

 
- 

 ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชาํง 

53 -กํอสร๎างคลองสํงน้ าจาก
ฝายจันทีถึงนานายลวน 
ปานกลาง 
( จากแผนชุมชนหมูํที่ 7) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 500 
เมตร ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรีต
หนา  0.05 เมตร 

 
- - 350,000 

 
- 

 
- 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชาํง 

54 -กํอสร๎างคลองสํงน้ า
คอนกรีต จากนานายแสง
อนันต์ ถึงนานายสมทรง 
รูปขันธ์ (ม.8) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรีต
หนา  0.05 เมตร 

 
- 700,000 - 

 
- 

 ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชาํง 

55 
-กํอสร๎างคลองสํงน้ าไฟฟูา
จากหนองซัมควายถึง
หนองเสียว 
 (จากแผนชุมชนหมูํที่9) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ระยะทาง 2,000 เมตร   
- 1,400,000 1,400,000 

 
1,400,000 

 
1,400,000 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชาํง 

56 
-กํอสร๎างคลองสํงน้ า
คอนกรีตจากนายสุรยิันต์
ถึงนานางละมัย เหมะ
เทวัน (ม.10) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

 
-  700,700 

 
700,700 

 
700,700 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

57 
กํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
นานายสวาส  อัตนา 
 (ม.10) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

กว๎าง 8 เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร ผนังข๎างสูง 2.50 เมตร  

 
-  650,000 

 
650,000 

 
650,000 

ประชาชนได๎
ใช๎น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 
กํอสร๎างคลองสํงน้ าจาก
หนองซ าควายถึงหนองคลอง 
(ม.10) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรีต
หนา  0.05 เมตร 

- - 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

59 
กํอสร๎างคลองสํงน้ าดาด
คอนกรีตจากนานายคมสัน   
รู๎สงกาย ถึงนานายทองสุข  
ภูโคตร(หมูํที่11) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรีต
หนา  0.05 เมตร 

- 700,000 - 
 

- 
 ประชาชน

ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

60 
-กํอสร๎างฝายน้ าล๎นล าห๎วย
ปากดาวตอนลําง                            
(แผนชุมชนหมูํที่12) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 12 เมตรสันฝายสูง 1.50
เมตรผนังข๎างสูง 3.00 เมตร 750,000 - - 

 
- 

 ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง 

61 
-กํอสร๎างสะพานคอนกรีต
ข๎ามเหมืองสาธารณะ 
( จากแผนชุมชนหมูํที่12) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธภิาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ขนาดกว๎าง 4.00 เมตรยาว15
เมตร (แบบไมํมีทางเท๎า) 

 
- 950,000 - 

 
- 

 ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 
 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชําง 

62 
กํอสร๎างฝายน้ าล๎นนา 
นายฤทธิ์  เภาขันธ์  
(ม.12) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 12 เมตรสันฝายสูง 1.50
เมตรผนังข๎างสูง 3.00 เมตร 750,000 750,000 750,000 

 
750,000 

 
750,000 

ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

63 
กํอสร๎างคลองสํงน้ านานาง
เปรื่อง เภาขันธ์ถึงล าห๎วย
ปากดาว       (ม.12) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1 เมตร ดาดคอนกรีต
หนา  0.05 เมตร 

- 700,000 700,000 
 

700,000 
 

700,000 
ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

64 
-กํอสร๎างพนังกั้นล าน้ าชี
พร๎อมปรับปรุงภูมิทัศน์
หมูํบ๎าน 
(จากแผนชุมชนหมูํที1่3) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ลึก 20 เมตรยาว2,000  เมตร 
 

- 
 

 
50,000,000 50,000,000 

 
50,000,000 

 
50,000,000 

ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

65 
-กํอสร๎างคลองสํงน้ าไฟฟูา 
 (จากแผนชุมชนหมูํที่13) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

ระยะทาง 2,000 เมตร   
- 18,000,000 18,000,000 

 
18,000,000 

 
18,000,000 

ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

66 
-กํอสร๎างฝายน้ าล๎น 
(หนองกุดเวียน)                            
(แผนชุมชนหมูํที่13) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 12 เมตรสันฝายสูง 1.50
เมตร  ผนังข๎างสูง 3.00 เมตร 

 
- 750,000 - 

 
- 

 ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

67 -กํอสร๎างฝายน้ าล๎น(หนองกุด
คา)                             
(แผนชุมชนหมูํที่13) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กว๎าง 12 เมตรสันฝายสูง 1.50
เมตร  ผนังข๎างสูง 3.00 เมตร 

 
- - 750,000 

 
- 

 ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

68 -กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
หนองบุ๎ง 
(แผนชุมชนหมูํที่13) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน 

กํอสร๎างทํอเหลีย่มตามประมาณ
การอบต,สวนหมํอน 

 
- - 550,000 

 
- 

 ประชาชน
ได๎ใช๎น้ าใน
ระบบการ
ผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

69 -โครงการฝายชะลอน้ าหินท้ิง
ล าน้ าชี(แผนชุมชนหมูํที1่3) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

ขนาดความยาวของฝาย 120 เมตร 
กั้นชะลอน้ าแมํน้ าชีรักษาระดับน้ าได๎
สูง 1.50 เมตร  

 
- 
 

12,000,000 
 

12,000,000 
 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

70 -กํอสร๎างสะพานคอนกรีต
ข๎ามล าห๎วยปากดาว 
( จากแผนชุมชนหมูํที่5) 

เพื่อสํงเสริม
ประสิทธิภาพ
ระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

ขนาดกว๎าง3.00 เมตรยาว30เมตร 
(แบบไมํมีทางเท๎า) 

 
- - - 

 
800,000 

 
800,000 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การสญัจร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

71 โครงการกํอสร๎างหอสูงพร๎อม
จัดซื้อถังเก็บน้ าพร๎อม
อุปกรณ์ (หมูํที่ 4) 

เพื่อสํงเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

หอสูงพร๎อมถังอุปกรณเ์ก็บน้ า  
- - 

 
 
- 

 

400,000 
 

400,000 
ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

72 โครงการปรับปรุงระบบทํอ
ประปาหมูํบ๎าน (หมูํที่ 4) 

เพื่อสํงเสริม
ระบบ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน 

ปรับปรุงระบบทํอประปาหมูํบ๎าน   
- - 

 
- 

 
500,000 

 ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

73 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
-ขุดลอกหนองโกํยสาธารณะ
ประโยชน์ (ม.5) 
-ขุดสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์(แผนชุมชนหมูํที่6) 
-ขุดสระน้ าในไรํนา (ม.12) 

เพื่อขุดสระน้ า
ในพื้นที่
การเกษตร 

 
กว๎าง25xยาว๑00 xลึก3.50เมตร 
 
กว๎าง30 xยาว๑00 xลึก4เมตร 
 
กว๎าง30 xยาว40 xลึก4เมตร 

 
- 
 

276,000 
 
- 

 
250,000 

 
- 
 
 

 
- 
 
- 

110,400 

 
- 
 
- 
 

110,400 

 
 
 
 
 

110,400 

ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วย 
งาน 

ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 -ขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร              
(แผนชุมชนหมู3ํ,8,12) 

 

 ขนาดกว๎าง 6 นิ้วปลอกทํอPVC 
ความลึกไมํน๎อยกวํา 42.50 เมตร

รวมอุปกรณ์หรือมีปริมาณน้ าไมํนอ๎ย
กวํา 3 ลบ.ม/ซม. 

กรม
ทรัพยากร

น้ า 
 

      กรม
ทรัพยา
กรน้ า 

 
74 โครงการกํอสร๎างลานตากข๎าว 

(จากแผนชุมชนหมูํที่ 10) 
เพื่อพัฒนา
พื้นที่
การเกษตร  

กว๎าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.12 เมตร 

 
- - 

 
350,000 

 
- 

 พัฒนาแหลํง
การเกษตร 

ประชาชน
ได๎รับการ
พัฒนา แหลํง
การเกษตร 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

71  

โครงการจดัหาทํอ pvcสูบน้ า 4 
นิ้ว เพื่อการเกษตร (หมูํที่ 14) 

 

เพื่อพัฒนา
พื้นที่
การเกษตร  

 

ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางกว๎าง  4  นิ้ว  
จ านวน 100 ทํอน (แบบบาน
ปลาย) 

 

- - 
 

100,000 
 
- 

 ประชาชนได๎ใช๎
น้ าในระบบ
การผลิต 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกใน
การใช๎น้ า 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 โครงการสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชน์ 3 แห่ง (ม.5) 
1.ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนอง
โกํย 
2.ที่สาธารณะประโยชน์โนนหิน 
 
3.ที่สาธารณะประโยชน์โสกดิน
แดง 18 ไร ํ
 
 

  
 

 
--ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนอง
โกํย 31 ไร ํ

-ที่สาธารณะประโยชน์โนนหิน  
10 ไร ํ
 

-ที่สาธารณะประโยชน์โสกดินแดง 
18 ไร ํ

 

 
      

 
 

แบบ ผ.๐2 
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3.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
ทีร่ับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

75 
-สํงเสรมิพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวดอนเตํา (ทัศน
ศึกษาดูงาน ,จัดกิจกรรมไหว๎
เจ๎าคุณปูรุดน้ าเตําหมู.ํ14) 

เพื่อสํงเสริมการใช๎
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในท๎องถิ่น
ในการสร๎างรายได ๎

พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวดอนเตํา 
580,000 580,000 580,000 

 
580,000 

 
580,000 

ประชาชนไดร๎ับ
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรใน
ท๎องถิ่น 

ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรใน
ท๎องถิ่นในการ
สร๎างรายได ๎

กอง
การศึกษา
ฯ 

76 
-สํงเสรมิกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

สํงเสริมกิจกรรมด๎าน
วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 

ตามโครงการของอบต.สวน
หมํอน 100,000 100,000 100,000 

 
100,000 

 
100,000 

ประชาชนไดเ๎ข๎า
รํวมวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

ประชาชนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท๎องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

77 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

สํงเสริมกิจกรรมด๎าน
วัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 

ตามโครงการของอบต.สวน
หมํอน 30,000 30,000 30,000 

 
30,000 

 
30,000 

ประชาชนไดเ๎ข๎า
รํวมวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

ประชาชนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท๎องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

78 
เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลสวนหมํอน  

เพื่อด าเนินกิจกรรม
ตํางๆของสภา
วัฒนธรรม 

ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
สวนหมํอน 

50,000 50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
สภาวัฒนธรรมได๎
ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการของ
สภาวัฒนธรรม
ต าบลสวนหมํอน 

กิจกรรม
โครงการสภา
วัฒนธรรมได๎
ด าเนินการ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐2 
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3.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

79 โครงการงานเทศกาล
กล๎วยไม๎ปุาบานและของดี
เมืองมัญจาครีี  

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
มัญจาครีีด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอ าเภอมญัจาครี ี 120,000 120,000 120,000 

 
120,000 

 
120,000 

ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรม
ตามโครงการ 

ประชาชนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรม
ตาม
โครงการ 

กอง
การศึกษา 

80 
โครงการอุดหนุนสภาเด็ก
เยาวชนต าบลสวนหมํอน 

เพื่ออุดหนุนสภาเด็ก
เยาวชนต าบลสวน
หมํอนด าเนินการ
กิจกรรมตาม
โครงการตําง ๆ 

ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสภาเด็กเยาวชนต าบล
สวนหมํอน  

80,000 80,000 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรม
ตามโครงการ 

ประชาชนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรม
ตาม
โครงการ 

กอง
การศึกษา 

81 
โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการดอนเต่า 
บ้านกอก ม.3,14 
   

เพื่อจัดซื้ออาหารเตํา อาหารเตา่สวนเต่าบ้านกอก 
50,000 50,000 50,000 

 
50,000 

         
50,000 

อาหารเตา่ เต่าได้กิน
อาหาร 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 -โครงการปลูกต๎นไม๎ 1 คน 1 
ต๎น 1 ฝน 
- โครงการปลูกต๎นราชพฤกษ์ 
 
-โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
-โครงการคลองสวยน้ าใส เมือง
สะอาดคนในชาตมิีสุข 
-โครงการรักษ์น้ ารักป่ารักษา
แผ่นดิน 

เพื่อเสรมิสร๎างการมสีํวนรํวม
ของชุมชนและเครือขํายในการ
จัดการอนุรักษ์พัฒนาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
อยํางยั่งยืนเพื่อแก๎ไขปัญหา
ภาวะโลกร๎อน 

ของชุมชนมีสํวน
รํวมปลูกต๎นไม ๎

20,000 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
20,000 

20,000 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
20,000 

20,000 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
20,000 

20,000 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
20,000 

20,000 
 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
20,000 

เพิ่ม
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นคงอยูํ
อยํางยั่งยืน 

มีต๎นไม๎เพิ่มขึ้น
รักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎คง
อยูํอยํางยั่งยืน 

ส านักปลดั
อบต.สวน
หมํอน 
 
 
 
 

83 -โครงการปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 
 

อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
อยํางยั่งยืน 

ต๎นไม๎ในท๎องถิ่น
เพิ่มจ านวนข้ึน
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เพิ่ม
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นคงอยูํ
อยํางยั่งยืน 

มีต๎นไม๎เพิ่มขึ้น
รักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎คง
อยูํอยํางยั่งยืน 

ส านักปลดั
อบต.สวน
หมํอน 

84 -โครงการดูแลรกัษาที่
สาธารณะปุาโคกหลวง 
-ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ปุา
(อสทป.) ฯลฯ 
 

เพื่อเสรมิสร๎างการมสีํวนรํวม
ของชุมชนและเครือขํายในการ
จัดการอนุรักษ์พัฒนาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
อยํางยั่งยืน 

ดูแลรักษาท่ี
สาธารณะปุา
โคกหลวง 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่น 

รักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎คง
อยูอํยํางยั่งยืน 

ส านักปลดั
อบต.สวน
หมํอน 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 
 

-โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาตลิุํมน้ าชี                   
(กองทุนสิ่งแวดล๎อม) 

อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎
คงอยูํอยํางยั่งยืน 

ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาตลิุํมน้ าชี 1,000,000 

 

1,000,000 

 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
ลุํมน้ าชี 

รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นให๎คง
อยูํอยํางยั่งยืน 

สภาองค์กร
ชุมชน/อบต.
สวนหมํอน 

 
โครงการปรับปรุงบึงกุดเคา๎
เป็นสวนสาธารณะพื้นท่ี
บ๎านมูลตุํน ม.2 

ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎
คงอยูํอยํางยั่งยืน 

 
     

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
บึงกุดเค๎า 

รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎
คงอยูํอยําง
ยั่งยืน 

อบต.สวน
หมํอน 

4.2  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕66 

(บาท) 
๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 
โครงการปลกูปุาชมุชน 
 
-ปุาชุมชนดอนมะลัง 
(จากหมูํที1่) 
-ปุาสาธารณะหมูํบ๎าน 
(จากหมูํที9่) 
-ปุาสาธารณะหมูํบ๎าน
(หนองหวาย) 
(จากหมูํที1่0) 

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
เพิ่มพื้นท่ีปุาและปุาต๎น
น้ าล าธารใหเ๎กิดความ
สมบูรณ ์

 
 
-ปุาชุมชนดอนมะลัง 
พื้นที2่00 ไร ํ
-ปุาสาธารณะหมูํบ๎าน 
(จากหมูํที9่) 
-ปุาสาธารณะหมูํบ๎าน
(หนองหวาย)(จากหมูํที1่0) 

 
20,000 

20,000 

20,000 

 

 
20,000 

20,000 

20,000 

 

 
20,000 

20,000 

20,000 

 

 

 
 

20,000 

20,000 

20,000 
 

 
 

20,000 

20,000 

20,000 
 

 
เพิ่มทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใน
ท๎องถิ่นคงอยูํ
อยํางยั่งยืน 

พื้นที่ต าบล
สวนหมํอน
ปลูกปุา
ชุมชนเพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีปุา 

อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
 
4.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
-ขุดลอกเหมืองสาธารณะ (หมูํที1่) 
-ขุดลอกล าห๎วยเสือโก๏ก (หมูํที1่) 
 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 
 

กว๎าง8 x ยาว1,500  
เมตรลึกเฉลี่ย1.20  เมตร 
กว๎าง........เมตร ยาว....
เมตร  ลึกเฉลีย่    เมตร  

780,000 780,000 780,000 
 
 
 

780,000 780,000 แหลํงน้ าไดร๎ับ
การฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การพัฒนา
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกล าห๎วยปากดาวถึงทําเสาเล๎า 
(หมูํที2่) 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 
 

กว๎าง8 x ยาว1,500  
เมตรลึกเฉลี่ย1.20  เมตร 

- - - 

 
780,000 

 แหลํงน้ าไดร๎ับ
การฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การพัฒนา
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกหนองแกํงใต๎ 
(หมูํที ่2) 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 
 

กว๎าง 100 x ยาว100  
เมตรลึกเฉลี่ย3เมตร 

   
2,000,000 

 
2,000,000 

 
2,000,000 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การพัฒนา
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกเหมืองฝายจันที (หมูํที6่) 
 
--ขุดลอกเหมืองฝายใหมํ     (หมูํที6่) 
 

เพือ่พัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 
 

กว๎าง6 x ยาว2,000  
เมตรลึกเฉลี่ย  3เมตร 
กว๎าง3 x ยาว2,000  
เมตรลึกเฉลี่ย3เมตร 

- 
 

- 

- 
 

- 

1,944,000 
 
1,944,000 

- 
 
- 

 แหลํงน้ าไดร๎ับ
การฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การพัฒนา
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกหนองส๎มโฮง (หมูํที่ 7) เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 
 

พื้นที8่ไรลํึกเฉลี่ย 3เมตร - 896,000 - -  แหลํงน้ าไดร๎ับ
การฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การพัฒนา
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกหนองซ าควาย (หมูํที่ 9,10,12)  เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

พื้นที ่42,637 ตรม.ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร 

   
8,527,400 

 
8,527,400 

 
8,527,400 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับ
การพัฒนา
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
4.๓แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

87 -ขุดลอกหนองสองห๎อง (หมูํที1่0) เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

พื้นที ่20ไรํลึกเฉลี่ย 3
เมตร 

 
- 

 
- 

 
2,208,000 

 
- 

 แหลํงน้ าไดร๎ับการ
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกหนองดล (หมูํที่ 10)  เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

กว๎าง 100 x ยาว 100  
เมตรลึกเฉลี่ย3เมตร 

   
690,000 

 
690,000 

 
690,000 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกล าห๎วยปากดาวจากนานาย
ชาย พูนกอก ถึงทําเสาเล๎า (ม.12) 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

กว๎าง8 x ยาว1,000  
เมตรลึกเฉลี่ย 3เมตร 

  552,000 552,000 552,000 แหลํงน้ าไดร๎ับการ
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 ขุดลอกหนองแสง  (หมูํที1่2) 
 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

กว๎าง8 x ยาว1,000  
เมตรลึกเฉลี่ย 3เมตร 

  552,000 552,000 552,000 แหลํงน้ าไดร๎ับการ
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกหนองแล๎ง  (หมูํที1่3) 
-ขุดลอกหนองกุดคา (หมูํที1่3) 
-ขุดลอกหนองมน (หมูํที1่3) 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

พื้นที่เฉลี่ย 15 ไรํ ลึก 3 
เมตร  

- 
- 
- 

- 
- 
- 

1,656,000 - 
- 
- 

 แหลํงน้ าไดร๎ับการ
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 -ขุดลอกพร๎อมกํอสร๎างฝายน้ าล๎น  
(ม.14) 

เพื่อพัฒนา
ฟื้นฟูแหลํงน้ า 

กว๎าง12สันฝายสูง 1.50 
เมตรผนังข๎างสูง 3เมตร 

   
850,000 

 
850,000 

 
850,000 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
ฟื้นฟูอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

แหลํงน้ าไดร๎ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอยําง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หมํอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 

4.4 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 

 

-โครงอบรมสํงเสรมิการ
ปลูกหญ๎าแฝกตามแนว
พระราชด าริฯ 

 

เพื่ออนุรักษ์ดินและ
แหลํงน้ า 

พื้นที่ต าบลสวนหมํอน 40,000 40,000 40,000 

 

40,000 
 

40,000 
 

ดินและแหลํงน้ า
ได๎รับการพัฒนาฟ้ืนฟู 

ดินและแหลํงน้ า
ได๎รับการพัฒนาฟ้ืนฟู
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

อบต.สวน
หมํอน 
 
 
 
 

89 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

เพื่อสํงเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

พื้นที่ต าบลสวนหมํอน 40,000 40,000 40,000 

 

40,000 
 

40,000 
 

สํงเสริมสนับสนุน
การอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชใน
ท๎องถิ่นชุมชน 

พันธุกรรมพืชใน
ท๎องถิ่นชุมชนได๎รับ
การสํงเสริมและ
อนุรักษ์ไว๎ในชุมชน 

อบต.สวน
หมํอน 
 

90 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ าในชุมชน การใช๎น้ า
อยํางประหยดั และการ
จัดการน้ าเสียในชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ในชุมชน การใช๎น้ า
อยํางประหยดั และ
การจัดการน้ าเสียใน
ชุมชน 

พื้นที่ต าบลสวนหมํอน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
สนับสนุนการ

ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ในชุมชน การใช๎น้ า
อยํางประหยดั และ
การจัดการน้ าเสียใน

ชุมชน 

ชุมชน ใช๎น้ าอยําง
ประหยดั และการ
จัดการน้ าเสียใน
ชุมชนได ๎

อบต.สวน
หมํอน 
 

91 
-โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อสํงเสริม 
สนับสนุนศูนย์บริการ
และถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 

๑ ศูนย์ ตามโครงการ
ของศูนย์บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ต าบล 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

ศูนย์บริการและ
ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลมี
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

อบต.สวน
หมํอน 
 

 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 ๔.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 
 

กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย คสล.
รอบหมูํบ๎าน  (ม.1) 
1.จากบ๎านนายจันดาวถึงหน๎ารร. 
2.บ๎านนางสมจิตรถึงสวนนายบุญ
โฮม 
3.จากบ๎านนางทองสถุึงบ๎านนาง
รัษฎา 
4.จาบ๎านนางเพญ็ศรีถึงบ๎านนาง
สายทอง 
5.จากศาลาประชาคมถึงหน๎ารร. 
6.จากบ๎านนายสขุถึงบ๎านนาง
ประอร 
7.จากบ๎านนายจันดาวถึงบ๎านนาย
วิญญ ู
8.จากสวนครูอุบลถึงบ๎านนาง
รัษฎาวรรณ 
9.จากบ๎านนางทองทิพย์ถึงบ๎านาง
บังอร 
10.จากบ๎านายนิยมถึงบ๎านนาง
เจียมจิตร 
11.จากบ๎านนางวกุัลยาถึงบ๎าน
นางมูล 
12.จากบ๎านนางสายทองถึงสวน
ครูอุบล 
13.บ๎านนางสมรถึงบา๎นนางทอง
ทิพย์                       

เพื่อกํอสร๎างรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกลูและน้ า
เสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก
0.60 ม.ยาว
4,200 เมตร 

 
8,820,000 

 
8,820,000 

 
8,820,000 

 
8,820,000 

 
8,820,000 

จัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย
จัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มี
รํองระบาย
น้ าในการ
จัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๔.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ าคสล.รอบ
หมูํบ๎าน 
1.กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสียแบบ
ตัววี จากบ๎านนายเสวต ค างามถึง
ล าห๎วยปากดาว 
2.กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย จาก
บ๎านนางล าใยเตยีไพบูลย์ถึงบ๎าน
นายอนุชา วงษ์บัวรีรัตน์ 
3.กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย จาก
บ๎านนางประณีต ล่ าสันถึงบ๎านนาย
อนุชา วงษ์บัวรีรัตน์ 
4.กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย จาก
บ๎านนางอุษณีย์ ค างามถึงบ๎านนาง
ธนาภา ศรีบุญเรือน 
5.เส๎นบ๎านนางอาภรณ์ ชํางพระถึง
บ๎านน.ส.บัวผัน จันทร์นวน 
6.เส๎นบ๎านนางอาภรณ์ ชํางพระถึง
บ๎านนางรุงํทิวา คันทะพรม 
 
7.เส๎นบ๎านนางจันเที่ยง  คนมีสัตย์ 
  
8.เส๎นบ๎านนางล าไย เตียไพบูลย์ถึง
บ๎านนางประภาภรณ์ วงษ์บัวรีรัตน์ 
9.จากบ๎านนายธาริน คนมีสัตย์ถึง
บ๎านนายสุดใจ   นามวงษา 
(จากแผนชุมชนหมูํที2่) 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

 
 
กว๎าง0.40ม.ลึก0.40
ม.ยาว320เมตร 
 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว76เมตร 
 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว145
เมตร 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว65เมตร 
 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว145
เมตร 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว70เมตร 
 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว 57เมตร 
 
กว๎าง 0.40ม.ลึก
0.40ม.ยาว 71 เมตร 
 
กว๎าง 0.40ม.ลึก 
0.40ม.ยาว 60 เมตร 

 
 

672,000 
 
 

159,600 
 
 

304,500 
 
 

136,500 
 
 

304,500 
 

147,000 
 
 

119,700 
 

149,100 
 
 

126,000 
 

 
 

672,000 
 
 

159,600 
 
 

304,500 
 
 

136,500 
 
 

304,500 
 

147,000 
 
 

119,700 
 

149,100 
 
 

126,000 
 

 
 
672,000 
 
 
159,600 
 
 
304,500 
 
 
136,500 
 
 

304,500 
 

147,000 
 
 

119,700 
 

149,100 
 
 

126,000 
 

 
 

672,000 
 
 

159,600 
 
 

304,500 
 
 

136,500 
 
 

304,500 
 

147,000 
 
 

119,700 
 

149,100 
 
 

126,000 
 

 
 

672,000 
 
 

159,600 
 
 

304,500 
 
 

136,500 
 
 

304,500 
 

147,000 
 
 

119,700 
 

149,100 
 
 

126,000 
 

จัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย
จดัการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 

๔.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย   
คสล.ภายในหมํูบ๎าน        
(จากแผนชุมชนหมํูที ่3) 
เส๎นบ๎านนางเสงี่ยม กองค๎า 
ไปถึงบ๎านนางสมคิด           
เคนานันท์ 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก0.60 ม.
ยาว 200 เมตร 
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 

420,000 420,000 140,000 140,000 140,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย  
คสล.ภายในหมํูบ๎าน  
(จากแผนชุมชนหมํูที4่) 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก0.60 ม.
ยาว 3,000 เมตร 
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ าเสีย 
คสล.ภายในหมํูบ๎าน   
1.จากศาลากลางบ๎านถึงรร. 
2.จากหน๎าวัดถึงบ๎านนางวาจี 
    (จากแผนชุมชนหมํูที ่5) 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง 0.50 ลึก 0.60 
ม.ยาว .500 เมตร 
เสริมเหล็ก 2 ชั้น 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.รองหมูํบ๎าน                          
(จากแผนชุมชนหมูํที6่) 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก0.60 
ม.ยาว2,500 เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
๔.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

92 กํอสร๎างรํองระบายน้ า จาก
บ๎านนายบรรจงถึง ล าห๎วย
ปากดาว (จากแผนชุมชน
หมูํที ่7) 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก0.60 
ม.ยาว 100เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกูล

และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูํบา๎น จาก
ปากทางเข๎าหมูํบ๎านถึง    
ล าห๎วยปากดาว               
(จากแผนชุมชนหมูํที ่7) 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก0.60 
ม.ยาว 2,900เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่งปฏิกูล

และน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูํบา๎น    
(จากแผนชุมชนหมูํที ่8) 
 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.40ลึก0.40 
ม.ยาว 1,000 เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มรีํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูํบา๎น    
(จากแผนชุมชนหมูํที ่9) 
 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.40ลึก0.40 
ม.ยาว 1,000 เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

 กํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล.ภายในหมูํบา๎น    
(จากแผนชุมชนหมูํที ่11) 
 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง 0.40ลึก0.40 
ม.ยาว 3,000 เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 
 
๔.๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 ปรับปรุงรางระบายน้ า
พร๎อมขุดลอกรํองระบาย
น้ าเสียภายในหมูํบ๎าน   
1.จากบ๎านนางอ าพรถึง
บ๎านนางจัน สุอังวะ 
2.จากบ๎านนางอนงค์ถึง
บ๎านนางสมบูรณ์  บุราณ
รัตน ์
2.จากบ๎านางส าเนียง    
แซํตั้ง ถึงสวนนายมงคล 
จ าปาวงษ์   
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 11) 

เพื่อขุดลอกรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

รายละเอียดตาม
ประมาณการ อบต.
สวนหมํอน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีขุดลอกรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูล
และน้ าเสียใน

ชุมชน 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

92 กํอสร๎างรํองระบายน้ าคสล.
ภายในหมูํบ๎าน (จากแผน
ชุมชนหมูํที่ 13) 
 

เพื่อกํอสร๎างรํอง
ระบายน้ าในการ
จัดการสิ่งปฏิกูลและ
น้ าเสียในชุมชน 

กว๎าง0.50 ลึก
0.60 ม.ยาว 
3,000 เมตร 
เสรมิเหล็ก 2 ช้ัน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 มีรํองระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและน้ าเสีย 

ชุมชนได๎มีรํอง
ระบายน้ าใน
การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสีย 

อบต.
สวน
หมํอน 

93 กํอสร๎างหลมุฝังกลบขยะ
มูลฝอยขนาดเล็กแบบ     
(Control Dump Landfill) 

เพื่อกํอสร๎างบํอขยะ
ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

รายละเอียดตาม
ประมาณการ อบต.
สวนหมํอน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ได๎จัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน 

ชุมชนได๎
จัดการขยะมูล
ฝอย 

อบต.
สวน
หมํอน 

94 กํอสร๎างบํอฝังกลบขยะมลู
ฝอยขนาดเล็กแบบ 
(Control Dump) 

เพื่อกํอสร๎างบํอขยะ
ในการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

รายละเอียดตาม
ประมาณการ อบต.
สวนหมํอน 

2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ ได๎จัดการมลูฝอย
ของชุมชน 

 

ชุมชนได๎
จัดการขยะมูล
ฝอย 

อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่   ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคกลุ่มน้ าโขง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๘  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล   

 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 -โครงการสํงเสรมิและสนับสนุน
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
บริหารจดัการทีด่ี (เวที
สาธารณะ) 

เพื่อสนับสนุนให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมใน
การบริหารจัดการที่ด ี
(เวทีสาธารณะ) 

พื้นที่ต าบลสวน
หมํอน 
จ านวน14 หมูํบ๎าน
จ านวน4 ครั้ง 
 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการ
บริหารจดัการที่
ดี 
 

ประชาชนมีสํวน
รํวมในการบรหิาร
จัดการที่ดี(เวที
สาธารณะ) 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

96 -โครงการสํงเสรมิความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

เพื่อสํงเสริมความรู๎
เกี่ยวกบัประชาธิปไตย 

ราษฎรต าบลสวน
หมํอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ราษฎรเข๎าใจ
และทราบ
บทบาทใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ราษฎรต าบลสวน
หมํอนเข๎าใจและ
ทราบบทบาทใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

97 โครงการสํงเสริมการจัดท าแผน
ชุมชนและการมสีํวนรํวมในการ
จัดท าแผนพัฒนาทอ๎งถิ่น 

เพื่อสํงเสริมการจัดท า
แผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
เพื่อน าข๎อมูลมาจดัท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

ชุมชนพึ่งตนเอง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีการ
พัฒนาได๎รับการ
สํวนเสริมการ
จัดท าแผน
ชุมชน 

ชุมชนมีการพัฒนา
ได๎รับการสํงเสรมิ
การจัดท าแผน
ชุมชน 

ส านกัปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

98 จ๎างนักเรียน-นักศึกษาชํวงปิด
ภาคเรยีน 

เพื่อสํงเสริมให๎ศึกษา
เรียนรู๎ในชํวงปิดภาค
เรียน 

ตามโครงการของ
อบต.สวนหมํอน 

80,000  
 

80,000  
 

80,000  
 

80,000  
 

80,000  
 

นักเรียน-
นักศึกษาได๎มี
ประสบการณ ์

นักเรียน-นักศึกษา
ได๎มีประสบการณ์
ที่ด ี

กอง
การศึกษา 

99 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุํมอาชีพต าบล
สวนหมํอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุํมอาชีพต าบล
สวนหมํอน 

กลุํมอาชีพต าบล
สวนหมํอนได๎รับ
การฝึกอบรม 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 
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๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

100 -โครงการจดัประชุมประชาคม
ต าบลสวนหมํอน 

เพื่อจัดประชุม
ประชาคมต าบลสวน
หมํอน  

ต าบลสวนหมํอน 
 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จัดประชุม
ประชาคมต าบล
สวนหมํอน 

ต าบลสวน
หมํอนได๎จดั
ประชุม
ประชาคมต าบล
สวนหมํอน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

101 -โครงการเสรมิสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

เพื่อสร๎างจิตส านึกใน
การท าความด ี

พนักงานผู้บริหาร 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
อบต.สวนหม่อน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ พนักงาน
ผู้บริหาร 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง อบต.
สวนหม่อน 

พนักงาน
ผู้บริหาร 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง อบต.
สวนหม่อน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

102 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระและกรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกรณีครบวาระ
และกรณีแทนต าแหน่งที่
ว่าง 

ในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นกรณี
ครบวาระและกรณี
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
 

ราษฎรในพื้นที่มี
จิตส านึกในการ
ท าความด ี

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

103 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
เดินทางไปราชการ 
คําลงทะเบียน 
คําลงทะเบียนตําง ๆ 

พนักงานผู้บริหาร 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
อบต.สวนหม่อน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 พนักงาน
ผู้บริหาร 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง อบต.
สวนหม่อน 

พนักงาน
ผู้บริหาร 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง อบต.
สวนหม่อนได๎รับ
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

104 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อจํายคําบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

ทรัพย์สินอบต.สวน
หม่อน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทรัพย์สินได้
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

ทรัพย์สินอบต.
สวนหม่อน 

อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 
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๕.2แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

105 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให๎แกํคณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาพนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎างฯลฯ 
 

เพื่ออบรมสมัมนาคณะ
ผู๎บริหารสมาชิกสภาและ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่อบต. 
สวนหมํอน 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
และพนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ี
อบต.สวน
หมํอน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ี อบต.
สวนหมํอน  
ได๎รับการอบรม
สัมมนา 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ี อบต.
สวนหมํอน  
ได๎รับการอบรม
สัมมนา 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

106 -สํงเสรมิเข๎ารํวมอบรม / 
ประชุมผู๎บริหาร / สมาชิกและ
พนักงาน 

เพื่อให๎คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีอบต.สวนหมํอน
อบรมประชุมสัมมนา 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
และพนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ี
อบต.สวน
หมํอน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีได๎รับ
การอบรม
สัมมนา 

คณะผู๎บริหาร
สมาชิกสภาและ
พนักงาน
เจ๎าหน๎าท่ีได๎รับ
การอบรม
สัมมนา 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

107 -โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให๎มีประสิทธิภาพ 
 

เพื่อให๎บุคลากรรํวม
โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรอบต.
สวนหมํอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

108 -โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับภาษีอากรและการ
ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บภาษ ี

เพื่อให๎ผู๎ประกอบการใน
ต าบลมคีวามรูเ๎กี่ยวกับ
ภาษีอากรและการจดัเก็บ
ภาษี 

ผู๎ประกอบการ
ในต าบลสวน
หมํอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู๎ประกอบการ
ในต าบลมี
ความรู๎ภาษี
อากรและการ
จัดเก็บภาษ ี

ผู๎ประกอบการ
ในต าบลมี
ความรู๎ภาษี
อากรและการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 -โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรอบต.
สวนหมํอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมีการพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีการพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
อบต.สวน
หมํอน 

110 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอมัญจาคีรโีครงการจัด
งานรัฐพิธีอ าเภอมัญจาคีร ี

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
โครงการการจัดงานรัฐ
พิธี อ าเภอมัญจาครี ี

สํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
ภาคเอกชน และ
พี่น๎องประชาชน
ชาวอ าเภอ
มัญจาครี ี

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดงานรัฐพิธี อ าเภอ
มัญจาครี ี

ทุกสํวนราชการ 
หนํวยงานรัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ประชาชนทุก
หมูํเหลํา นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา กลุํม
พลังมวลชนทุกภาค
สํวนของสังคม ไดเ๎ข๎า
รํวมในงานรัฐพิธีของ
อ าเภอมัญจาคีร ี

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

111 เงนิอุดหนุนองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอื่น 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นใน
อ าเภอมัญจาคีร ี

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

112 ค่าจ้างท่ีปรึกษา 
สถาบันการศึกษาอันเป็นท่ี
ยอมรับท่ัวไป 

เพื่อจ๎างที่ปรึกษา
สถาบันการศึกษาอัน
เป็นที่ยอมรับในการเก็บ
ข๎อมูลการประเมินความ
พึงพอใจ 

อบต.สวนหมํอน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประเมินความพึงพอใจ
ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลสวนหมํอน 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอองค์การ
บริหารสํวนต าบลสวน
หมํอน 

อบต.สวน
หมํอน 

113 ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลค่า
พวงมาลัยช่อดอกไม้กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลาค่าซดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม
ทดแทน 

เพื่อจํายเป็นค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัลค่า
พวงมาลัยช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม ้

อบต.สวนหมํอน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ของรางวัลหรือเงิน
รางวัลค่าพวงมาลยัช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลาค่าซดใช้
ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

ของรางวัลหรือเงิน
รางวัลค่าพวงมาลยัช่อ
ดอกไม้กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลาค่าซดใช้
ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.๓ แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
ที่รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

114 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครผูู๎ดูแล
เด็ก 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเลก็ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรมีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

115 โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ผู๎เรยีนกิจกรรมเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดงานวันแมํวันครูวัน
พํอฯลฯ 

สํงเสริมพัฒนาการเดก็ศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ 

เด็กศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กได๎มีการ
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นมีความ
กตัญญูกตเวทิตา
ตํอผู๎มีพระคณุ 

เด็กได๎มีการ
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นมีความ
กตัญญู
กตเวทิตาตํอผู๎
มีพระคณุ 

กอง
การศึกษา 

116 
 

โครงการอุดหนุนสภาเด็ก
เยาวชนต าบลสวนหมํอน 
กิจกรรมสํงเสริมสภาเด็ก
เยาวชนต าบลสวนหมํอน 

เพื่ออุดหนุนสภาเด็ก
เยาวชนต าบลสวนหมํอน
ด าเนินการกิจกรรมตาม
โครงการตําง ๆ 

ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสภาเด็กเยาวชน
ต าบลสวนหมํอน  

80,000 80,000 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
ประชาชนเข๎า
รํวมกิจกรรม
ตามโครงการ 

ประชาชนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรมตาม
โครงการ 

กอง
การศึกษา 

117 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา  

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 

เด็กศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
80,000 80,000 80,000 

 
80,000 

 
80,000 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

เด็กได๎มีการ
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นม ี

กอง
การศึกษา 

118 โครงการสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสวนหม่อน 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลสวนหม่อน 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

เด็กได๎มีการ
พัฒนาการ
เพิ่มขึ้นม ี

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 -ปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.สวน
หมํอน 
 

เพื่อให๎อบต.มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงามนําอยู ํ

พื้นที่อบต.สวน
หมํอน 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อบต.สวน
หมํอน 
 

ภูมิทัศน์ที่
สวยงามนําอยู ํ

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

120 -กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช๎ในการจัดงาน
โครงการ/กิจกรรม ของ
อบต. 

อาคาร
เอนกประสงค์ 

10,๐๐๐,๐๐๐ 10,๐๐๐,๐๐๐ 10,๐๐๐,๐๐๐ 10,๐๐๐,๐๐๐ 10,๐๐๐,๐๐๐ อาคาร
เอนกประสงค์ 

มีอาคารใน
การจัดงาน
โครงการ/
กิจกรรม ของ
อบต. 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

121 -ปรับปรุงศูนย์ปฏิบตัิงานก๎ูชีพ 
อบต. 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ของศูนย์บริการกู๎ชีพ 

ศูนย์กู๎ชีพ อบต.
สวนหมํอน 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ มีศูนย์
ปฏิบัติงานกู๎
ชีพ อบต. 

การปฏิบัติงาน
กู๎ชีพมีความ
สะดวกรวดเร็ว 
มีประสิทธิ  
ภาพ 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

122 โครงการปรับปรุงทางเดินเท๎า
คอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงทางเดินเท๎า
คอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ทางเดินเท๎าท่ี
ปลอดภัย 

เด็กเล็กมี
ทางเดินเท๎าท่ี
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

123 โครงการสร๎างหลังคาทางเดิน
เท๎าจากสนามเด็กเลํนถึงโรง
อาหารเช่ือมตํออาคารเรียน 

เพื่อสร๎างหลังคาทางเดิน
เท๎าคอนกรีตศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
หลังคา
ทางเดินเท๎าท่ี
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
หลังคา
ทางเดินเท๎าท่ี
ปลอดภัย 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

124 เงินเพิ่มค่าชดเชยงานก่อสร้าง
ตามสญัญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่าK)    

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ซดเชยงานก่อสรา้งตาม
สัญญาแบบปรับราคาได ้
 

ซดเชยงาน
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับ
ราคาได ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ซดเชยงาน
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบ
ปรับราคาได ้

เงินเพิ่มค่าซด
เชยงาน
ก่อสร้างตาม
สัญญาแบบ
ปรับราคาได ้

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่
รับผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน
สร๎างปัญญา 

เพื่อกํอสร๎างสนามเด็ก
เลํนสร๎างปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสนามเด็ก
เลํนสร๎าง
ปัญญา 

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมี
สนามเด็ก
เลํนสร๎าง
ปัญญา 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

126 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล็ก
และสนามหญ๎าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อปรับปรุงสนามเด็ก
เล็กและสนามหญา๎ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงสนาม
เด็กเล็กและ
สนามหญ๎า 

เด็กเล็กมี
สนามสนาม
หญ๎าที่
ปรับปรุง 

กองชําง
อบต.
สวน
หมํอน 

127 -โครงการปรบัปรุงหอกระจาย
ขําวหมูํบ๎าน   
(จากแผนชุมชน หมูํที่ ๑,4,8,
๑๑,13)  

เพื่อปรับปรุงหอกระจาย
ขําวหมูํบ๎าน 

หมูํที่ ๑,4,8,
๑๑,13 ต าบล
สวนหมํอน 
 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 หมูํบ๎าน
ปรับปรุงหอ
กระจายขําว 

หมูํบ๎านได๎
ปรับปรุงหอ
กระจายขําว 

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

128 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมูํบ๎าน   
(จากแผนชุมชน หมูํที่ 8,12,) 

เพื่อปรับปรุงศาลา
ประชาคมหมูํบ๎าน 

หมูํที่ 8,๑2 ต าบล
สวนหมํอน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลา
ประชาคม
ได๎รับการ
ปรับปรุง 

ศาลา
ประชาคม
ได๎รับการ
ปรับปรุง 

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

129 ค่าออกแบบค่าควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อออกแบบค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

สิ่งก่อสร้างอบต.
สวนหม่อน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สิ่งก่อสร้าง
อบต.สวน
หม่อน 

ออกแบบ 
ควบคุมงาน
สิ่งก่อสร้าง
อบต.สวน
หม่อน 

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

130 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ไถพ้ืนท่ีบริเวณบ่อขยะ
ปรับเกลีย่บ่อขยะเป็น
ปรับปรุงบ่อขยะ 

บ่อขยะอบต.สวน
หม่อน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อขยะอบต.
สวนหม่อน 

ไถพ้ืนท่ี
บริเวณบ่อ
ขยะปรับ
เกลี่ยบ่อขยะ
เป็นปรับปรุง
บ่อขยะ 

กองชําง 
อบต.
สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.5แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

131 -กํอสร๎างและซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยแกํผู๎ยากจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาส  

เพื่อกํอสร๎างและซํอมแซม
ที่อยูํอาศัยแกํผู๎ยากจน
และผูด๎๎อยโอกาส 

กํอสร๎างและ
ซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยแกํผู๎ยากจน
และผูด๎๎อยโอกาส 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ผู๎ยากจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
การด ารงชีวิต 

ผู๎ยากจนและ
ผู๎ด๎อยโอกาสและ
การด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

132 -โครงการ อบต.เคลื่อนที่  เพื่อสร๎างความสัมพันธ์
และเพิ่มขวญัก าลังใจ 

ราษฎรในพื้นที ่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความสัมพันธ์
ระหวํางราษฎรใน
พื้นที่กับภาครัฐ 

ความสัมพันธ์
ระหวํางราษฎรใน
พื้นที่กับภาครัฐ 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

133 สนับสนุนศูนย์ผูส๎ูงอายุและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
และผูด๎๎อยโอกาส ชมรม
ผู๎สูงอายุ  
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูส๎ูงอายุ  ผู๎
พิการ  และผูด๎๎อยโอกาส
ทางสังคมให๎มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เด็ก สตรี
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมได๎รับการ
ดูแลอยํางทั่วถึง 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็ก สตรีผูส๎ูงอายุ
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมได๎รับการ
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เด็ก สตรีผูส๎ูงอายุ
ผู๎พิการและ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคมได๎รับการ
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

134 โครงการจ๎างเหมารถรับสํง
เด็กฐานะยากจนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อรับสํงเด็กฐานะ
ยากจนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กฐานะยากจน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เด็กฐานะยากจน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีถรับสํง 

เด็กฐานะยากจน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีถรับสํงมา
เรียนที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
อบต.สวน
หมํอน 

135 โครงการอุดหนุนศูนย์เฉลิม
พระเกียรติเพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ปวุยโรคเอดส์และผูต๎ิดเชื้อ
H.I.V. อ าเภอมัญจาคีร ี
 
 

เพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวยเอดส์
และผูต๎ิดเชื้อ H.I.V.ให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
ของอ าเภอมัญจา
คีร ี
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ผู๎ปุวยโรคเอดส์
และผูต๎ิดเชื้อH.I.V. 
ได๎รับบริการใน
การดูแลอยําง
ทั่วถึงครบวงจร 

ผู๎ปุวยโรคเอดส์
และผูต๎ิดเชื้อH.I.V. 
ได๎รับบริการใน
การดูแลอยําง
ทั่วถึงครบวงจร 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดวา่จะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

136 โครงการโครงการพัฒนา
บ ารุงสงเคราะหส์ตรมีารดา
เด็กเยาวชนผูสู้งอายุผู้พิการ
ช่วยเหลือด้าน 
สาธารณสุขและการสาธารณ
ภัยส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น 
 

เพื่ออุดหนุนเหลาํกาชาด
จังหวัดขอนแกํนเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุน
ของจังหวัด
ขอนแกํน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนไดเ๎ข๎า
รํวมกิจกรรมตาม
โครงการ 

ประชาชนไดเ๎ข๎า
รํวมกิจกรรมตาม
โครงการ 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 



 
 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.2566-2570     องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

 

๕.๖ แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วย 

งานที่รับ
ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 

เพื่อสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

สุนัข แมวที่ข้ึนทะเบียน
ในต าบลสวนหมํอน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุมชน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ๎า 

ชุมชนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

138 โครงการส ารวจข๎อมลูสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ 

เพื่อส ารวจข๎อมลูสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ 

ส ารวจข๎อมลูสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว์ต าบล
สวนหมํอน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ส ารวจข๎อมลู
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

ส ารวจข๎อมลู
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสตัว ์

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

139 โครงการสํงเสริมการคัดแยก
ขยะต๎นทาง 

เพื่อสํงเสริม การคดัแยก
ขยะต๎นทาง 

หมูํบ๎านในต าบลสวน
หมํอน 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

สํงเสริม การ
คัดแยกขยะ
ต๎นทาง 

ชุมชนมีการคัด
แยกขยะต๎น
ทาง 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

140 โครงการอบรมให๎ความรู๎การ
ดูแลสุขภาพการสํงเสริมและ
พัฒนาด๎านรํางกาย จิตใจ 
ผู๎สูงอายุ  

เพื่ออบรมให๎ความรู๎การ
ดูแลสุขภาพการสํงเสริม
และพัฒนาด๎านรํางกาย 
จิตใจ ผู๎สูงอาย ุ

ผู๎สูงอายุในต าบลสวน
หมํอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู๎สูงอายุมี
ความรู๎การ
ดูแลสุขภาพ
และพัฒนา
ด๎านรํางกาย 
จิตใจ 

ผู๎สูงอายุมี
ความรู๎การดูแล
สุขภาพและ
พัฒนาด๎าน
รํางกาย จิตใจ  

ส านักปลดั 
กอง
การศึกษา 

141 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

เพื่อให๎หมูํบ๎านจัดท า
โครงการดูแลดา๎น
สาธารณสุขในชุมชน 

หมูํบ๎านในต าบลสวน
หมํอน 14 หมูํบ๎าน 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ชุมชนมีการ
ดูแลด๎าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

มีการดูแลด๎าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
อบต.สวน
หมํอน 

142 เงินสมทบ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
สวนหมํอน 

เพื่อสํงเสริมระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แหํงชาติ 
 

อุดหนุนไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 40 ของคํารายหัว
ที่สปสช.อุดหนุนเขา๎
กองทุนฯ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

สํงเสริม
กองทุนสปสช.
ต าบลสวน
หมํอน 

ได๎สํงเสรมิ
กองทุนสปสช. 
ต าบลสวน
หมํอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั
อบต.สวน
หมํอน 
 

แบบ ผ.๐2 
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๕.๖ แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วย 

งานที่รับ
ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โครงการสํงเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนคนต าบลสวนหมํอน 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลสวนหมํอน 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ สมาชิกกองทุน
ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือตาม
ระเบียบ
กองทุน 

กองทุน
สวัสดิการมีทุน
เพิ่มมากข้ึน
สมาชิกกองทุน
ได๎รับการดูแล
ชํวยเหลือตาม
ระเบียบกองทุน 

ส านักปลดั 
อบต. 

144 โครงการสํงเสริมสนับสนุนงาน
พัฒนาสาธารณสุขมลูฐาน
หมูํบ๎าน(อสม.) 

เพื่อการพัฒนางาน
สาธารณสุขในต าบล
สวนหมํอน 

ตามโครงการของ
หมูํบ๎านทั้ง 14 
หมูํบ๎านๆละ๑๕,๐00 
บาท 

๒๑๐,๐00 
 

๒๑๐,๐00 
 

๒๑๐,๐00 
 

๒๑๐,๐00 
 

๒๑๐,๐00 
 

พัฒนางาน
สาธารณสุข 

พัฒนางาน
สาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐2 
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๕.7 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ/

กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 เงินสมทบกองทนุ 
ประกันสังคม 

เพื่อเงินสมทบของ
กองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป 

กองทุนประกันสังคม 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ สมทบของ
กองทุน
ประกันสัง
คมของ
พนักงาน
จ้างตาม 
ภารกิจและ
พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ของพนักงาน
จ้างตาม 
ภารกิจและ
พนักงานจ้าง
ทั่วไปไดร๎ับการ
ดูแลชํวยเหลือ
ตามระเบียบ
กองทุน 

กองคลัง 

146 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อเป็นเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุท่ีมี
สิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพตามระเบียบ
ภายในพื้นที่ต าบล
สวนหม่อน 

จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต าบลสวน
หม่อน 

13,000,๐00 
 

13,000,๐00 
 

13,000,๐00 
 

13,000,๐00 
 

13,000,๐00 
 

ผู้สูงอายุ
ต าบลสวน

หม่อน 

ผู้สูงอายุต าบล
สวนหม่อน
ได้รับเงินเบี้ยยัง 

ส านัก
ปลัด 
 

147 เบี้ยความพิการ เพื่อเป็นเงินเบี้ย
ความพิการตาม
ระเบียบภายในพื้นที่
ต าบลสวนหม่อน 

จ่ายเบี้ยความพิการ
ต าบลสวนหม่อน 

8,000,๐00 
 

8,000,๐00 
 

8,000,๐00 
 

8,000,๐00 
 

8,000,๐00 
 

ผู๎พิการ
ต าบลสวน

หมํอน 

ผู๎พิการต าบล
สวนหมํอน
ได๎รับเบี้ยความ
พิการ 

ส านัก
ปลัด 
 

 

แบบ ผ.๐2 
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๕.7 แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เปูาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่รับผิด 

ชอบ 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

148 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อเงินสมทบของ
กองทุนประกันสังคม
ของพนักงานจ้างตาม 
ภารกิจและพนักงาน
จ้างท่ัวไป 

ผู้ป่วยเอดส ์ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ได๎รับ
เบี้ยยังชีพตาม
ระเบียบ 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
 

149 เงินส ารองจ่าย กรณีจ าเป็นเร่งด่วนท่ี
ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าได้หรือกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

ราษฎรในต าบลสวน
หม่อน 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ราษฎรใน
ต าบลสวน
หม่อนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน 

ราษฎรในต าบล
สวนหม่อนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 
กองชําง 

150 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานจ้าง
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสวน
หม่อน 

พนักงานจ้างของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวน
หม่อนไดร้ับ
สวัสดิการกองทุน
เงินทดแทน 

กองคลัง 
 

151 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.) 

ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
สวนหม่อน 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ ข้าราชการ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลสวน
หม่อน 

ข้าราชการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสวน
หม่อน 

กองคลัง 
ส านักปลดั 
 

 
 

แบบ ผ.๐2 
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