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เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
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ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่ วนต าบล         
สวนหม่อน  จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนได้  โดยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้  
 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยที่                   
2/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้
ต่อไป   

(ลงชื่อ) ................................................................ผู้อนมุัต ิ
              (นายธนวรรธน ์ สงัข์ทอง) 

                                           ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
                                           วันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน้า 
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ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน      1-11 
                     
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          1 2 -6 0
   
ส่วนที่  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ     6 1 -6 2
     

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)   63-68
    

๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)   69-126
   

๓.  รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ  (แบบ ผ. ๐๒/๑)  128-132
  

๔.  บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)     133-135
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
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        ต าบลสวนหม่อน ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2445 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองมัญจาคีรีถูกยุบและตั้งเป็นอ าเภอมัญจาคีรี เดิมต าบลสวนหม่อนมีชื่อว่า
ต าบลมูลตุ่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อต าบลมูลตุ่นเป็นต าบลสวนหม่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้   

          ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอมัญจาคีรี  
ตั้งอยู่ เลขที่ - หมู่ที่ 6 บ้านโนนเขวา ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น มีระยะทางไปตาม
ถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่ม ประมาณ 7 กิโลเมตร ด้านทิศตะวันตกถนนมัญจาคีรี-บ้านทุ่มเข้าไป ประมาณ 300 
เมตร 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
      พ้ืนที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ  มีล าน้ าชีไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก  และพ้ืนที่ราบลาดเอียง
ไปทางทิศใต้ของต าบล  ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1,2,9,10,11,12 และ 13 จะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม บางส่วนอยู่ใกล้แม่น้ าชี  
ท าให้เกิดน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 

             อาณาเขต  ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลโพนเพ็ก  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศใต ้  ติดต่อ ต าบลกุดเค้า  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลหนองแปน  อ าเภอมัญจาคีรี 
    ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลต าบลนาข่า  อ าเภอมัญจาคีรี 
และมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อต าบลโพนเพ็ก  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากบริเวณทุ่งนาด้านตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหนองต่อ บริเวณพิกัด ทีซี 353904  ตัดตรงผ่านทุ่งนาไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางล าห้วยปากดาว  บริเวณพิกัด  ทีซี 381904 ระยะทางประมาณ 2.8 ก.ม  
จากนั้นขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าห้วยปากดาวจนบรรจบกับล าห้วยน้อยบริเวณพิกัด   ทีซี  383932  
ระยะทางประมาณ  3.4  กม.  และขึ้นไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางล าห้วยน้อยจนถึงกึ่งกลางล าห้วยบริเวณ
พิกัด   ทีซ ี 384938  ระยะทางประมาณ 0.6 กม.  จากนั้นตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี – บ้านทุ่ม ที่พิกัด  ที่ซี  391942  ระยะทางประมาณ 0.8  กม.  แล้วขึ้นไป
ทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายมัญจาคีรี  – บ้านทุ่ม   จนกึ่งกลางถนนบริเวณพิกัด ทีซี  391355  
ระยะทางประมาณ 1.2 กม.  จากนั้นตัดตรงลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านบริเวณปุาโปร่งด้านทิศเหนือ
หนองปอแดงจนถึงพิกัด  ทีซี  410939 ระยะทางประมาณ  2.5 กม.    และตัดตรงไปทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ผ่านปุาโปร่งจนถึงต้นล าห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด ทีซี  434909 ระยะทางประมาณ 3.9 กม. เป็น
จุดสิ้นสุดรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ  15.2  กม.    
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลหนองแปน  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากก่ึงกลางล าห้วยหินเกิ้งบริเวณพิกัด  ทีซ ี 434909  ตัดตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านปุา
โปร่งตัดผ่านถนนสายบ้านปุาผุ – บ้านนาจาน  บริเวณพิกัด  ทีซ ี 430884  ผ่านถนนสายบ้านนาจาน – บ้าน
โคกกลาง  บริเวณพิกัด ทีซี  428871  ตัดผ่านหนองเบ็นลงไปจนถึงกึ่งกลางแม่น้ าชีบริเวณพิกัด  ทีซี 
423845  ระยะทางประมาณ  6.4 กม.  จากนั้นลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ าชีจน              
ถึงกึ่งกลางแม่น้ าชีบริเวณพิกัด  ทีซี  407820  ระยะทางประมาณ 6.5 กม. เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ  13.1 กม.  

ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลกุดเค้า   อ าเภอมัญจาคีรี     จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น 
จากกึ่งกลางแม่น้ าชีบริเวณพิกัด ทีซี 407820  ตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ผ่านบึงกุด
เค้า    จนถึงปากล าห้วยปลาปากบริเวณพิกัด  ทีซี 387838    ระยะทางประมาณ 2.7 กม.  จากนั้นขึ้นไป
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ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามล าห้วยปลาปาก  จนถึงกึ่งกลางล าห้วยบริเวณพิกัด  2.8  กม. ทีซี 372862  
ระยะทางประมาณ  3.2  กม. แล้วตัดตรงผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกจนถึงกลางถนนสายบ้านบัว–บ้านนาข่า 
ด้าน ทิศเหนือบ้านบัวที่บริเวณพิกัด ที่ซี 353863 ระยะทางประมาณ 1.9 กม. เป็นจุดสิ้นสุด รวมระยะทาง
ทั้งสิ้นประมาณ 7.8  กม. 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลต าบลนาข่า  อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากก่ึงกลางถนนสายบ้านบัว – บ้านนาข่า  บริเวณพิกัด  ทีซ ี 353863  ตัดตรงผ่านปุาโปร่งและทุ่งนา
ขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงกลางทุ่งนาด้านตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหนองต่อบริเวณพิกัดทีซี   353904  เป็น
จุดสิ้นสุด  ระยะทางประมาณ  4.1  กม.   

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

  1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเขตต าบลสวนหม่อนส่วนใหญ่เป็นดินนทรายละเอียด ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า อุ้มน้ าได้น้อย แต่มีคุณสมบัติในการระบายน้ าได้ดี จึงเหมาะส าหรับการท าการเกษตรด้านการ
ปลูกพืชไร่พืชสวน เช่น อ้อย มันส าปะหลังไม้ผล ต่าง ๆ เป็นต้น ดินที่เป็นปัญหา คือ ดินเค็ม  

         ปัญหาด้านทรัพยากรดินในเขตต าบลสวนหม่อนเกิดขึ้นทั้งจากลักษณะทางธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่คือ ดินเค็ม และจากการท าการเกษตรหรือใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมและขาดการบ ารุงดิน  ส่งผลให้เกิด
ปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลายในพ้ืนที่ที่เป็นดินตื้น และปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปใน
ต าบลโดยสรุปดินในเขตต าบลสวนหม่อนมีศักยภาพปานกลาง 

         ส าหรับการพัฒนาการเกษตรและส่วนใหญ่เป็นดินที่ต้องได้รับการปรับปรุงบ ารุงดินในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดการในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น      
   1.5  ลักษณะของแหลง่น้ า 

    1) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-แม่น้ าชี ผ่านหมู่ที่ 13 ของต าบลสวนหม่อน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
-ล าห้วย  หนองบึง   
2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-ฝาย  บ่อน้ าตื้น  ประปาหมู่บ้าน  ถังเก็บน้ าฝน  บ่อโยก    

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
ต าบลสวนหม่อนปุาโคกหลวงอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกัน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนหม่อน   

ต าบลโพนเพ็ก  ต าบลหนองแปน  และต าบลท่าศาลา  ในส่วนของต าบลสวนหม่อนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  
10,513 ไร่  ซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นไม้โตเร็วและปลูกไม้นานาพรรณ  

  

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลสวนหม่อน   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้ 
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หมู่ที่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้าน 
บ้านสวนหม่อน 
บ้านมูลตุ่น 
บ้านกอก 
บ้านปุาผุ 
บ้านขาม 
บ้านโนนเขวา 
บ้านเหล่ากกหุ่ง 
บ้านสว่าง 
บ้านโคกกลาง 
บ้านโนนพยอม 
บ้านสวนหม่อน 
บ้านขามปูอม 
บ้านชีวังแคน 
บ้านกอก 

    ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 สวนหม่อน 1 นายสุรชนชัย    เดื่อดินคะมานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 มูลตุ่น 2 นายสมบัติ       ปานด้วง ผู้ใหญ่บ้าน 
3 กอก 3 นางอังคณา      พินิจมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน 
4 ปุาผุ 4 นายประดิษฐ์    นีระพงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 ขาม 5 นายสมพร       พิมมะสอน ผู้ใหญ่บ้าน 
6 โนนเขวา 6 นายสนิท         กันยาโม้ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 เหล่ากกหุ่ง 7 นายประจักร์    สอนส าโรง ผู้ใหญ่บ้าน 
8 สว่าง 8 นายสงกรานต์   นาดี ผู้ใหญ่บ้าน 
9 โคกกลาง 9 นายวิทยา       พุทธมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
10 โนนพยอม 10 นางสัมฤทธิ์     ทองน้อย ผู้ใหญ่บ้าน 
11 สวนหม่อน 11 นายนิพนธ์       โสชาล ี ก านันต าบลสวนหม่อน 
12 ขามปูอม 12 นายนัฏฐพล     โตโส ผู้ใหญ่บ้าน 
13 ชีวังแคน 13 นายประสิทธิ์    ไชยแสง ผู้ใหญ่บ้าน 
14 กอก 14 นายสมมาศ      มีใจ ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
2.2 การเลือกตั้ง 
 ต าบลสวนหม่อนได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ในวัน
อาทิตย ์ ที่  20  ตุลาคม 2556  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,971 คน  
มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,584 คน  คิดเป็นร้อยละ  76.77 
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 ผู้บริหารท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายธนเสฏฐ์  มีสังข์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
2 นายจรูญ  เบ้าจรรยา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
3 นายค าผล  รุ่งวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
4 นายนิธิเดช  พิมพิค้อ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

และได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในวันอาทิตย์  ที่  20  ตุลาคม 2556  แบ่ง
เขตการเลือกตั้งออกเป็น 14 เขตเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 5,969 คน  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 4,583 คน  
คิดเป็นร้อยละ  77  ปัจจุบันมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  จ านวน 28 คน 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
 

1 นายกงทอง  นาเหล็ก ส.อบต. หมู่ที่1 ประธานสภา อบต.สวนหม่อน 
2 นายชัยพร  ศรีลาชม ส.อบต. หมู่ที่1 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
3 นายเทิดศักดิ ์ คนมีสัตย์ ส.อบต. หมู่ที่2 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
4 นายคมสัน   รู้สงกาย ส.อบต. หมู่ที่2 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
5 นางนิรมล   สามล ส.อบต. หมู่ที่3 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
6 นายบุญเรือน  สีนุ ส.อบต. หมู่ที่3 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
7 นางเจษฎาวัลย์  แก้วสมบัติ ส.อบต. หมู่ที่4 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
8 นายบุญมี  หมู่มูลตุ่น ส.อบต. หมู่ที่4 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
9 นายแสงอาทิตย์    น้อยหา ส.อบต. หมู่ที่5 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
10 นายจงรักษ์   หล้าปุย ส.อบต. หมู่ที่5 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
11 นายนิยม   เนตรซิว ส.อบต. หมู่ที่6 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
12 นายส ารอง  ผางแพ่ง ส.อบต. หมู่ที่6 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
13 นายมังกร  ชูเชิด ส.อบต. หมู่ที่7 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
14 นายสุขสันต์   โทดา ส.อบต. หมู่ที่7 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
15 นายภานุวัชร   บุญเทพ ส.อบต. หมู่ที่8 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
16 นายคณิต     เพ็ชรนอก ส.อบต. หมู่ที่8 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
17 นายสุดใจ   ประกายศรี ส.อบต. หมู่ที่9 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
18 นายบุญถม   ซื่อตรง ส.อบต. หมู่ที่9 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
19 นายวัชรินทร์  สีดาโคตร ส.อบต. หมู่ที่10 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 
20 นายทองปน คันทะพรม ส.อบต. หมู่ที่10 รองประธานสภา อบต.สวนหม่อน 
21 นางนีระพร  โสชารี ส.อบต. หมู่ที่11 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
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22 นางกรองใจ   เชื้อบุญมา ส.อบต. หมู่ที่11 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
23 นายพิสิทธิ์   พันชาติ ส.อบต. หมู่ที่12 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
24 นายพิเชษฐ  ปานด้วง ส.อบต. หมู่ที่12 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
25 นางแดง   ศรทศพล ส.อบต. หมู่ที่13 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
26 นายพวน  ชัยฉลาด ส.อบต. หมู่ที่13 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
27 นายสนั่น  กาเตื่อย ส.อบต. หมู่ที่14 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 
28 นายประยูร  ศรีโพนเพ็ก ส.อบต. หมู่ที่14 สมาชิกสภา อบต.สวนหม่อน 

 3.มูลประชากร   
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จากข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบประชากรจาก

ทะเบียนบ้าน ต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี  มีประชากร รวมจ านวน 7,615  คน  เป็นชาย 3 ,803 คน 
หญิง 3,812 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 119.8  คนต่อตารางกิโลเมตร  และการตรวจสอบบ้านจากทะเบียน
บ้านมีจ านวน 2,๓๗๗ หลัง      

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 สวนหม่อน 499 53๗ 1,036 382 
2 มูลตุ่น 535 544 1,079 299 
3 กอก 350 367 717 299 
4 ปุาผุ 146 156 302 81 
5 ขาม 251 270 521 157 
6 โนนเขวา 303 297 600 163 
7 เหล่ากกหุ่ง 268 278 546 154 
8 สว่าง 215 238 543 144 
9 โคกกลาง 163 163 328 136 

10 โนนพยอม 137 121 258 74 
11 สวนหม่อน 310 308 618 238 

12 ขามปูอม 111 86 197 56 
13 ชีวังแคน 227 244 471 118 
14 กอก 212 265 477 144 

      รวม 3,732 3,876 7,615 2,377 
  

 
 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
    
 อายุ ต่ ากว่า 18 ปี ชาย 786 คน หญิง 759 คน 
 อายุ 19-60 ปี  ชาย 2611 คน หญิง 2412 คน 
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 อายุ มากว่า 60 ปี ชาย 522 คน หญิง 652 คน 
            
4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
ที ่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง ผู้บริหารโรงเรียน หมายเหตุ 
1 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน บ้านสวนหม่อนหมู่ที่ 1 นายเดช  รอบคอบ  
2 โรงเรียนบ้านมูลตุ่น บ้านมูลตุ่น  หมู่ที ่2 นายประชัน  ศรีเคนขันธ์  
3 โรงเรียนบ้านกอกปุาผุวิทยา บ้านกอก  หมู่ที่ 3 นายส าเริง  แก้วสมบัติ ขยายโอกาส 
4 โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านขาม  หมู่ท่ี 5 นายประมวล ผอนนอก  
5 โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ บ้านโนนเขวา  หมู่ที ่6 นายทวีป โคตรทองหลาง  
6 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง บ้านเหล่ากกหุ่ง หมู่ที7่ นายวิโรจน์ โคตรธน ู ขยายโอกาส 
7 โรงเรียนไตรมิตรศึกษา บ้านโคกกลาง หมู่ที ่9 นายโยธิน โพธิพิบูลย์  
8 โรงเรียนบ้านวังแคน บ้านชีวังแคน หมู่ที ่13 นายประพันธ์  ทองน้อย รักษาราชการ

แทน 

จ านวนนักเรียน 
 
ที ่

 
โรงเรียน 

จ านวนนกัเรียน 
หมายเหต ุอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร ช ญ ร  
1 บ้านสวนหมอ่น 6 9 15 31 40 71 - - - 37 49 74  
2 บ้านมูลตุ่น 3 5 8 18 8 26 - - - 21 13 34  
3 บ้านกอกปุาผวุิทยา 9 9 18 46 22 68 21 20 41 76 51 127  

4 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ ์ 3 3 6 11 6 17 - - - 14 9 23  
5 บ้านโนนเขวาประชารกัษ ์ 5 3 8 13 6 19 - - - 26 16 42  
6 บ้านเหล่ากกหุ่ง-สว่าง 10 12 23 25 32 57 23 13 36 58 58 116  

7 ไตรมิตรศึกษา 6 6 12 19 15 34 - - - 25 21 46  
8 วังแคน 7 12 19 10 18 28 - - - 17 30 47  
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต าบลสวนหม่อน 
37 33 70 - - - - - - - - -  

 
             รวม 

89 95 185 156 1๑7 273 44 
 
 

33 77 275 234 509  

  
            
จ านวนครู/อาจารย/์บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ โรงเรียน 
ข้าราชการคร ู ต าแหน่งอื่น นักการ รวมทั้งหมด 

ช ญ ร ช ญ ร  ช ญ ร 
1 บ้านกอกปุาผวุิทยา 2 11 13 2 3 5 1 4 14 18 
2 บ้านสวนหมอ่น 3 6 9 1 - 1 - 4 6 10 
3 เหล่ากกหุ่งสวา่ง 1 10 11 2 4 6 1 3 14 17 
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4 บ้านมูลตุ่น 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 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ ์ 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 

4.2  สาธารณสุข  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ 
บุคลากร 

ชื่อ ต าแหน่ง 

1 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

บ้านสว่าง 
หมู่ที่ 8 

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

-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
-เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน6 
-พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

2 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

บ้านกอก 
หมู่ที่ 14 

หมู่ที่ 
2,3,9,10,12,13,14 

1. นายพรเทพ กองค้า 
 
2.นางวิลาวลัย์ ทะวะระ 
3.นายนฤพล  ค ามูล 

-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
-พยาบาลเทคนิค 4 
-เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขชุมชน 

4.3 อาชญากรรม 
  โดยพ้ืนฐานแล้วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน  จ าคล้ายคลึง
กันเกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  และการเพ่ิมขึ้นของประชากรเมื่อคนเราประกอบอาชญากรรม
หรือคิดว่า  การค้าขายของผิดกฎหมาย  การค้ายาเสพติด  การพนัน ฯลฯ  สามารถสร้างความร่ ารวยได้ใน
ระยะเวลาสั้นจึงประกอบอาชญากรรม  ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะน้อยมากในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน  และอยู่ในการ
ก ากับดูแลของสถานีต ารวจภูธรมัญจาคีรี 

 4.4 ยาเสพติด 

  ปัญหาการติดสารเสพติดเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อชีวิตของคนที่ติดยา  ครอบครัว  และ
สังคมปัจจัยที่เป็นสาเหตุการติดสารเสพติดหลายประการ  ซึ่งสาเหตุต่างๆมีความเกี่ยวข้องกัน  ดังนี้ 
  -ความอ่อนไหวทางจิตใจและอารมณ์  ซึ่งรุนแรงมากน้อยแล้วแต่บุคคล 
  -ติดเพราะถูกชักชวน  ถูกหลอกลวง  ถูกบีบบังคับจากหมู่คณะ 
  -การแสดงค่านิยมที่ต้องการจะต่อต้านต่อค าสั่งสอน หรือห้ามปรามจากผู้ใหญ่ 
  - อาจเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง อยากมีประสบการณ์ 

-วัยรุ่นที่ด้อยโอกาสต้องการหนีจากสภาพของตนชั่วคราว การใช้ยานับเป็นการที่ท าให้ตนลืม
เหตุการณ์นั้นได้ชั่วคราว ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะน้อยมาในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อน และอยู่ในการก ากับดูแล
ของสถานีต ารวจภูธรมัญจาคีรี 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์  

  สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวต าบลสวนหม่อน เป็นสิ่งที่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ ความส าคัญและเป็นห่วงเป็นใยอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดสวัสดิการสังคมขึ้นเพ่ือดูแลส่งเสริมความเป็นอยู่
ของ ประชาชน และให้การสงเคราะห์ผู้ขาดแคลนไร้ที่พ่ึง ผู้ประสบภัย ดูแลสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ให้การ 
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สนับสนุน และส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชนและประชาชน ให้เป็นชุมชนที่พ่ึงตนเองได้โดยมี งานสั่งคม 
สงเคราะห์ ดูแลเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ทุกข์ยาก รวมถึงงานพัฒนาชุมชน ดูแลเกี่ยวกับกา
รท างานด้านการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตลอดถึงงานกองทุน งานออมทรัพย์ 
และสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพ ดูแลสวัสดิการของผู้สูงอายุและผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
 
5. การบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  1) ถนนสายหลัก 

-ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2062  ผ่าน  ม.1,ม.3,ม.4,ม.6,ม.7,ม.8 
  2) ถนนสายรอง 

-ถนนในความรับผิดชอบของ อบต.สวนหม่อน  ดังนี้ 
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน   มีความยาวทั้งสิ้น 37,713 เมตร    
 -ถนนลาดยาง ระยะทางรวม 7,732  เมตร 

  

 5.2 การไฟฟ้า  
ในต าบลสวนหม่อน  อยู่ในการดูแลของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอมัญจาคีรี  
                     - มีไฟฟูาใช้ครบทั้ง     14     หมู่บ้าน     
 5.3 การประปา  
 

การใช้น้ าประปาในต าบลสวนหม่อน        
  - มีการใช้น้ าประปาภูมิภาคอ าเภอชนบท ได้แก ่หมู่ที ่1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 

- มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  (บาดาล)  ได้แก่ หมู่ที ่4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
- มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน  (ผิวดิน)  ได้แก่ หมู่ที ่14 

  5.4 โทรศัพท์  

    ระบบการติดต่อสื่อสารมีทั้งระบบโทรศัพท์สาธารณะครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  มีบริการ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบที่มีให้บริการอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่  นอกจากนั้นยังมี Internet ไร้สายไว้บริการฟรี 
(Free Wifi) ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งขอรหัสใช้งานได้ฟรี ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
ใน วัน และเวลาราชการ 

 

 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอมัญจาคีรี ซึ่งห่างจากองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลสวนหม่อน ประมาณ 7 กิโลเมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
  สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลสวนหม่อนเป็นสภาพเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก กว่า

ร้อย ละ 90 ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม อาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติเป็นหลัก เช่น การท านา การปลูกมัน 
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ส าปะหลัง  เป็นต้น หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้วคนในพ้ืนที่ก็จะว่างงานเนื่องจาก ไม่มีอาชีพรองรับ 
ส่วนอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 
   

      6.2 การประมง 

  ต าบลสวนหม่อน ไม่การประกอบอาชีพหรือท าการประมงในพ้ืนที่แต่อย่างใดเนื่องจากไม่มี
แหล่งน้ าที่เพียงพอหรือเหมาะสมส าหรับการท าประมงในพ้ืนที่ 
 6.3 การปศุสัตว์ 

  ต าบลสวนหม่อน มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงสุกร ในทุก
หมู่บ้าน ของต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีร ีจังหวัดขอนแก่น 
 6.4 การบริการ 
  -ร้านค้าขาย/รับซื้อสินค้า       จ านวน  85  แห่ง   
  -โรงสีข้าว         จ านวน  27  แห่ง  
  -ร้านซ่อม/โรงเก็บรถ/วัสดุ      จ านวน  ๑7  แห่ง   
  -ปั๊มน้ ามัน         จ านวน  5  แห่ง   
  -ห้องเช่า         จ านวน  5  แห่ง       
 6.5 แหล่งท่องเที่ยว 

  มีหมู่บ้านเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการเดินทางไปหมู่บ้านเต่าบ้านกอก  ต าบลสวนหม่อน 
อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นจากตัวเมืองขอนแก่นไปทาง อ.ชุมแพ ผ่านทางแยกเข้าสนามบินขอนแก่นไป
ตามถนนถึงสี่แยกบ้านทุ่ม ประมาณ 14 กม.เลี้ยวซ้ายแยกเข้าไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2062 ไป                      
อ.มัญจาคีรีถึง หลักกม.ที 40 ด้านซ้ายมือจะถึงปากทางเข้าบ้านเต่าเลี้ยวไปตามถนนประมาณ 50 ม. ก็จะถึง
สวนเต่า 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  -โรงทอเสื่อ 1  แห่ง 
  -โรงปูน(ซีแพค) 1 แห่ง 

 6.7 แหล่งพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จ านวน  140  คน 
  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน  160  คน 
  กลุ่มพัฒนาสตรีต าบล  จ านวน  14  คณะ 
  กลุ่มอาชีพ   จ านวน  6  กลุ่ม 

 6.8  แรงงาน 
  ราษฎรพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่  ท านา  
ท าไร่  ท าสวน  เป็นการประกอบอาชีพภายในครัวเรือน  จึงไม่จ าเป็นต้องมีการจ้างแรงงาน  หรืออาจจะมีบ้าง
ในช่วงในฤดูการท านาอาจใช้แรงงานจากเพ่ือนบ้าน 
  
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
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หมู่ที ่ หมูบ่้าน จ านวนประชากร รวม(คน) จ านวนครัวเรือน พ้ืนที่ท้ังหมด(ไร่) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 สวนหม่อน 500 559 1059 382 3,276.47 
2 มูลตุ่น 539 539 1078 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 เหล่ากกหุ่ง 268 278 546 154 2,431.87 
8 สว่าง 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 สวนหม่อน 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 

 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา  ท าสวน  ท าไร่  
และการเลี้ยงสัตว์  ส่วนอีกร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

   7.3 ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
-แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  แม่น้ าชี ผ่านหมู่ที ่13 ของต าบลสวนหม่อน  มีความยาวประมาณ  2,000  เมตร 
  ล าห้วย  หนองบึง  39  แห่ง/สาย 
-แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  คลองชลประธาน 1 แห่ง/สาย 
  บ่อบาดาลสาธารณะ  24  แห่ง 
  บ่อบาดาลเอกชน  36  แห่ง 

 

7.4 ด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
  มีการใช้น้ าประปาภูมิภาคอ าเภอชนบท ได้แก่ หมู่ที ่1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 14 
  มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน (บาดาล) ได้แก่ หมู่ที ่4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 
  มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) ได้แก่ หมู่ที ่14 

 

    8. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
     8.1 การนับถือศาสนา 
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  ต าบลสวนหม่อน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99 ของประชากรทั้งหมด
ส่วนร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่น ๆ 

     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
                ประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  จะด าเนินการจัดท าเป็น
ประจ าทุกปี  คือ งานประเพณีสงกรานต์ 

          8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นของต าบลสวนหม่อน คือ การจักสานเครื่องมือเครื่องใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติ  พรมเช็ดเท้า การทอผ้ามัดหมี่  การท าขนม  ปลาส้ม  เป็นต้น   
   ภาษาถ่ิน  ภาษาไทยถิ่นอีสาน  หรือภาษาอีสาน  เป็นภาษาท้องถิ่นท่ีใช้พูดส าหรับการสื่อสาร
ในต าบลสวนหม่อนและใช้ภาษาไทยส าหรับในการติดต่อราชการหรือกับหน่วยงานต่าง ๆของทางราชการ 
     

      9. ทรัพยากรธรรมชาติ   
      9.1 น้ า 
     แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าน้ า  ล าห้วย     จ านวน   10  แห่ง 
   หนองน้ าสาธารณะ   จ านวน      แห่ง 
   
      แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
   ฝาย   จ านวน  6  แห่ง 
   สระน้ า   จ านวน  5  แห่ง 
   ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  14  แห่ง 
   บ่อน้ าตื้น  จ านวน  1  แห่ง 

        9.2 ป่าไม้ 
ปุาโคกหลวงอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกัน 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนหม่อน  ต าบลโพนเพ็ก  

ต าบลหนองแปน  และต าบลท่าศาลา   ในส่วนของต าบลสวนหม่อนมีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ   10,513   ไร่  
ซึ่งปัจจุบันปลูกไม้ยูคาลิปตัสซึ่งเป็นไม้โตเร็วและปลูกไม้นานาพรรณ 

9.3 ภูเขา 

ในพ้ืนที่ต าบลสวนหม่อนไม่มีภูเขา  เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นลักษณะพ้ืนที่ราบ 

 

9.4 คุณภาพของลักษณะธรรมชาติ 

    ต าบลสวนหม่อนมีทรัพยากรน้ า จากแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ าชีไหลผ่าน ล าห้วยและ       
บึงกุดเค้า สภาพปัญหาในด้านการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง โดยมีสาเหตุมาจากภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง สภาพดิน
ทรายที่ไม่กักเก็บน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน ปัญหาน้ าท่วมเวลาน้ าหลาก 

    10.ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
(1) ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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รายการ 
รายได้ (บาท) 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
รายได้จากภาษี
อากร 

19,290,442.04 18,891,373.71 18,445,951.99 17,970,392.65 14,033,339.89 
 

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี
อากร 

1,201,756.7 1,052,173.69 945,315.68 756,358.35 667,316.39 

เงินอุดหนุนทั่วไป 4,699,238 8,872,606 9,531,354.00 8,388,290.00 8,833,006 
เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ/ 
ระบุวัตถุประสงค์ 

18,539,505.28 12,217,098.02 12,426,371.87 10,852,636.91 10,635,039.98 

รวม 43,730,942.02 41,033,251.42 41,348,993.54 37,967,677.91 34,168,702.26 
 
เปรียบเทียบรายได้แต่ละปี 
 

 
            
(2) จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ปัจจุบัน (เมษายน 2559) มีจ านวน  2๐  คน  

และส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  มี  4  ส่วน ดังนี้ 

 ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน    18  คน 
1. นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์  
ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับ กลาง  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-00-1101-001  
2. นางรัตน  พิมาลัย   
ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับ ต้น  

37,967,677.91 

41,348,993.54 
41,033,251.42 

36,000,000.00

37,000,000.00

38,000,000.00

39,000,000.00

40,000,000.00

41,000,000.00

42,000,000.00

ปี2556 ปี2557 ปี2558 

รายได้ 



    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-2101-001 
3. นายทักสิน  หินวิเศษ 
ต าแหน่ง  นิติกร  ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-3105-001 
4. นางสาวอมรรัตน์  บุญมาธรรม  
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง 05-3-3801-001 
5. นายยุพราช  พระนาศรี  
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ช านาญงาน  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-4805-001 
6. นางสาวอุมาภรณ์  นาเหล็ก 
ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-3103-001 
7. นายสุขสันต์  ภาวะรัตน์ 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติงาน 
เลขท่ีต าแหน่ง 05-3-01-4805-002 
8. นางสาวฐานิตา  คนมีสัตย์ 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ ปฏิบัติงาน  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-01-4101-001 
9. นางมานิดา  ค าภู 
ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ ช านาญการ  เลขที่ต าแหน่ง  05-3-12-3205-001 
10. นายพิเชษฐ์  มูลสอน    พนักงานเครื่องสูบน้ า (ลูกจ้างประจ า ถ่ายโอน) 
11. นายสุคนธ์ นามเข็ม            ผู้ช่วยพนักงานเครื่องสูบน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
12. นางสาวจิรัชยา  นามลาพุทธา   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
13. นางสาววันวิสา  เจริญสุข        ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
14. นางสาวนภาพร  หาญเชิงชัย    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตาม

        ภารกิจ) 
15. นายลือชัย  พวงพันธ์              พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (พนักงานจ้างทั่วไป) 
16. นายศักดิ์ณรงค ์ พ้ัวลี              นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) 
17. นายวิลาศ  ชาลีกัน      พนักงานขับรถน้ า (พนักงานจ้างทัว่ไป) 
18. นายเฉลิมชัย  ขันธิรัตน์     พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
19. นายพิทักษ์พงษ ์ เคนานันท ์      คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) 

                    
 ต าแหน่งในกองคลัง  จ านวน  6 คน 
 1. นางพิมลรัตน์  ยศราวาส 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ระดับต้น  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-2102-001 

2. นางรุ่งฤด ี โข่ศรี   
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-3201-001 
๓.  นางรัตนา  นามเข็ม 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-04-4204-001 
4. นายวีระพล สมีกลาง 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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5. นางสาวนิฤมล  โนนเทวา  
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
6.  นางสาวสุภาพร  สอนวินิจฉัย 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

    ต าแหน่งในกองช่าง  จ านวน   3  คน 
1.  นายเฉลิม  โคตรทา   
ต าแหน่ง  ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ต้น เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-2103-001 
2. จา่สิบเอก อัษฎา  สอนผิว 
ต าแหน่ง  นายช่างโยธา  ระดับ ช านาญงาน  เลขที่ต าแหน่ง 05-3-05-4701-001 
3. นายสุติพงษ ์ ใจหมั่น   
ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  จ านวน 7 คน 

 1. นางวรางค์สิริ  ศศิวรินทร์กุล 
ต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับ ต้น  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-00-1101-002 
2. นางสาวปราณประภัสสร  จันทร์มหา   
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ระดับ ต้น  
เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-2107-001 
3. นางรุ่งอรุณ   โพธิ์ศรขีาม 
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 05-3-08-3803-001 
4. นางสาวรัตนศิริ  มั่งมา   
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจา้งตามภารกิจ) 
5. นางสุกัลยา  พิลาวงษ ์  
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
6. นางสาวมัสยา  แม่เขียว   
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
7. นางสาวภัสสร  ปานาไทย 
ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

          

  สามารถจ าแนกตามโครงสร้างได้ดังนี้ 
  1. ส านักปลัด อบต. จ านวนข้าราชการ  9  คน 
  2. ส่วนการคลัง  จ านวนข้าราชการ  3 คน 
  3. ส่วนโยธา  จ านวนข้าราชการ  2 คน 
  4. ส่วนการศึกษา จ านวนข้าราชการ  3 คน 
   รวม  จ านวนข้าราชการ ๑7 คน 

ลูกจ้างประจ า (พนักงานเครื่องสูบน้ า) จ านวน   1 คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน  9 คน 
พนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  6 คน 
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พนักงานจ้างรายเดือน   จ านวน  11 คน  
 รวม จ านวนลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง  27 คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร   (พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง) 

  ประถมศึกษา   จ านวน    -     คน 
  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน     ๒๑   คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน     1๗   คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน     5    คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
(3) โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลหม่อน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  ประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อนและ
ฝุายบริหาร    โดยมีโครงสร้าง   ดังนี้ 
 
โครงสร้างและอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 
 
 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
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-งานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ 
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

-งานการเงินและบัญชี 
-งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 
-งานทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 
 

-งานก่อสร้าง 
-งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
 

-งานบริหารการศึกษา 
-งานส่งเสริมการศึกษา 

 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ.

2557-2560 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา   อบต. 
 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสวน
หม่อน 

ประธานสภา   อบต. 

รองประธานสภา  

อบต. 

เลขานุการสภา   อบต. 

สมาชิกสภา   อบต. 

รองนายก  อบต. รองนายก  อบต.  เลขานุการนายก  อบต 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 

ฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชี 
 

ส านักปลัด   อบต. ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 



    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ความเป็นมา 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มี การจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการ จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี   ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  

  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒ คณะ ได้แก่ (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ 
(๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการรูปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจาก กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน   
ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก 
ภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และ ได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ป ีต่อที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  

  ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะ น าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการ บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ ประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงาน
ต่างๆ จะได้น า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ
ใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สาระส าคัญ  

  ๒.๑ สภาพแวดล้อม  

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัย เสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผล ให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาค เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
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มากขึ้น ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแส โลกาภิวัฒน์และ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความ เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน   และ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มี ในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี
ในภาคอุตสาหกรรมและ บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่
สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจาก ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้น ในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและ แรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ของ
สังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและ การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้ว เป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทาง ธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจาก เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส 
ทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึง ช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้า
หากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง ท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมี ความ
แตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนา ประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวม
อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้า จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหา  ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะใน 
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทาง การคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจาก
การด าเนินมาตรการขยาย ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้ เกิดภาวะเงิน
เฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความ ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะ
ช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้น ขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ 
อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของ การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ
เป็นโอกาสส าหรับการพัฒนา เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลัง การผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยใน
ระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข ดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
ส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริม จุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล  
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  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยน ผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาท ผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิม มากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความ มั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกัน ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์ แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของ โลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจ
รูปแบบ ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร มนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์  มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และ ช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การ ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่ง ผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก  

  นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการ เข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและ ภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะ ส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิง แรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณด้าน สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็น ความเสี่ยงด้าน     การ
คลังที่ส าคัญส าหรับภาวะโลก ร้อนแล ะ การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี 
ความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ และการพัฒนา
ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่ เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการ มีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้ พ้ืนที่ และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

   ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย นั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับ การพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ 
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม ประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙ ๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถ แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่ม
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และ บริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการ ว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ 
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความ ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไก
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และช่องทางในการ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี ความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย สามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้า มากขึ้น  

  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและ การเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชน ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้น ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก ่การด าเนินการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ดี
ขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความ ยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคง มากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุง ใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครอง ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้าง บรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจ ในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคน โดยเฉลี่ยยัง 

ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งใน กลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงาน โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัย การเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่า เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า ยัง
มีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้ อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  ส าหรับการด าเนินงานและ การ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการ บูรณาการจึงสิ้นเปลือง งบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์ และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบ ต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน  

  ทั้งนี ้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่อ อนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้
ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคน ในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น
อย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย การลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับ ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี นัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้าง ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ ทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุน
เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ 
กฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญ เงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การ
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แก้ปัญหาความอ่อนแอของการ บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ 
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

  โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาด ประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทย ยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่  กระแส      
โลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่ การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ 
เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การ แข่งขันในตลาดโลก
รุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิม ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน 
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการ ด าเนินธุรกิจและการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ 
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดัน
ให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้อง หยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและ ควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็ง
ของประเทศเป็นประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา และปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม ่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหา ความเหลื่อมล้ าจะรุนแรง
ขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลง  ไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้
ใน ระยะยาว  

  ทั้งนี ้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน อนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและ ผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน หลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ พัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียม ความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทย ต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคาม แบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา  สร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง  เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย ์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็ น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
ก าหนด วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของ ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ ก าหนดไว้  

  ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือ แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุ ซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการ ที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี ้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อ จ ากัด รวมทั้งความเสี่ยงของ
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ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่ง เชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับ ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่ สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้ การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน  

  อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการ ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศใน ระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของ ประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของ ประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการ ก าหนดให้ฝุายบริหาร
มีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่ เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศ
ไทยจ าเป็น จะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้อง ปฏิรูปและปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทาง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์เปูาหมาย 
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่าง ๆ ของบริบทโลก และ บริบทการพัฒนาภายในประเทศ  

  การก าหนดให้มี“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ใน การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนา ระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของ  ประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทาง เศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และ ปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน ผ่านประเทศไทยไป
พร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก สามารถ ด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน  

  สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน 
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศ
ไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจ แห่งชาติอันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร  

  ๒.๒ วิสัยทัศน์  

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว๓ ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่ อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
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ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและ การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ สามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

ความม่ันคง 

  การมีความม่ันคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ  สังคมสิ่งแวดล้อม  และการเมือง 

  ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

  สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  ชุมชน       
มีความเข้มแข็ง  ครอบครัว  มีความอบอุ่น 

  ประชาชน  มีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง 

  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง  ประชากรได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่องจากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

  เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต  และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่งการผลิต  การค้า  การลงทุน  และการท าธุรกิจ  มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

  ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างลการพัฒนาต่อเนื่อง  ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 

  การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้  และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกิดความสามารถในการรองรับและเยียวยาระบบนิเวศน์ 
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  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพดีขึ้น  คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ  และยั่งยืน 

  ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อนาคตประเทศไทย  ปี 2579  ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.... 

  เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน  โดยสถาบันหลักของชาติด ารง
อยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในทุกพ้ืนที ่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง  มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงใน
ทุกมิต ิ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก  

  ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและ
เศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ  กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพ้ืนที่ต่างๆ  
อย่างทั่วถึง  มีเสถียรภาพ  แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม  และมีฐานการผลิตบริการ  และลงทุนที่
เชื่อมโยงในอาเซียน  เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579  และเข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว  โดย 

  ภาคเกษตร  เป็นฐานการผลิต bio-bases  ที่ส าคัญ  เป็นฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและ
ปลอดภัย  และเป็นฐานการผลิตสูงมีระบบบริหารจัดการที่ดีด้านประมง  

  ภาคอุตสาหกรรม  ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น  มีอุตสาหกรรมอนาคตที่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  การค้า  และการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภาคอาเซียน  เช่น  ศูนย์การผลิตรถยนต์  เช่น  ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและชิ้นส่วนทดสอบและวิจัย
พัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย  ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน  ศูนย์กลาง
การผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล  เป็นต้น 

  ภาคบริการ  ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น  เช่น  
การขนส่ง  ทั้งทางบก  ทางอากาศ  และทางทะเล  และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดย
มุ่งสู่การเป็นศูนย์ศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  เช่น  ศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาคอาเซียน  เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน  ศูนย์บริการทางการเงิน  
การศึกษานานาชาต ิ และบริการด้านโลจิสติกส์  เป็นต้น   

  วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ  วิสาหกิจขนาดกลาง  ขนาดย่อมเข้มแข็ง  เป็นฐานการผลิต
และบริการที่ส าคัญของประเทศ 

  คนไทยในอนาคต  มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ  สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนา  มีความพร้อมทั้งการใจ  สติปัญญาทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  และมีความรับผิดชอบ  
เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม  รักชาติ  และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม  มีความเหลื่อมล้ าน้อย  อัตราความยากจนต่ า  มีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  และกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง  ไม่คอร์รัปชั่น  โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 

  เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสี
เขียว  ระดับการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ าพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้น  ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  รับผิดชอบ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้และ
ประชาชนมีส่วนร่วม  กระจายอ านาจและการก าหนดภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค          
และท้องถิ่น 

 ๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ  

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ ทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้อง ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ สร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  

  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคม โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 

   (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  
   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน กระบวนการยุติธรรม  
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล  
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
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    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง ปูองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
   (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น  

  ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา แล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน  สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและ ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 
   (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม การ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตาม รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทางการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ 
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการ
ใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการ
บริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐาน
รายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน
การเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
   (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ จัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ  
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  
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   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  

  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  

   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

   (๔) การสร้างเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี  

   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  

  ๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและ สร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ เป็น
ธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ  

   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน  

   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  

  ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ ารวมทั้งมี 
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 

   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
   (๒) การ วางระบบบ ริหารจัดการ น้ าให้ มี ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  
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  ๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม  
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ  
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ  

  ๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  

        ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ 
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความ มั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา 
นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ  และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ จากหลาย
ภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์  ชาติและแนวทาง
ในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้อย่าง ต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

 

  ๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  

  ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด
เปูาหมายและภาพในอนาคตของ ประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน 
สามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้าน ต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการ ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  

  ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับ ต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ 
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
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  ๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

  ๒.๕.๔ การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับ จากทุกภาค
ส่วนในสังคม 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 

 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 1.  กรอบแนวคิดและหลักการ  

  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะ ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายใน และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคม ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการ
ผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อม 
น้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) 
การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ 
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2. สถานะของประเทศ  
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ  

  2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ  แม้ว่ า เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่ านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ                        
ปี  (2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่ง
ท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อย
ละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ า
กว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศ ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุน
รวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 
2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 - 2557 อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย  
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  2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน 
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ 
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 
64.7 เป็นร้อยละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม องค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ ของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น 
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น 
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม 

  2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่ง ต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิต ภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน ระยะ 8 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ สามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิต ภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิต เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ 
ปัจจัยแรงงาน 

   2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค ต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินโยบายและ การบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง ถึงสองครั้งใน
ปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้ เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน ระดับใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ เอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย ทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา และจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ  ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป  

  2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก 
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง 
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ 
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป ประกอบ
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ธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซึ่งถ้าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น ประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก 

  2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
ได้รับการยกระดับดีขึ้น  จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และ เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มี รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้าน 
เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล้าดับใน
ปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การ วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อย ละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 2.27 
ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล้าดับ ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่
เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 
2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

  2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย 
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาด  
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายัง 
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม ลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การ ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ า และมี ข้อจ้ากัด 
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

  นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ บริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท้า ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน 
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ  
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการค้าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น  
    2.2 ด้านสังคม  
  2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

    (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่ สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 
2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548- 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 
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   (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร 
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะ ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 
ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปี
ที่     ผ่านมา (ปี2548 – 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 
เท่าตัว และก าลัง แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ้านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความส าคัญกับการมี ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต   
   (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มี แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 
2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วน ร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

  2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง มี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ใน ปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว 
มากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย  

  2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปีเพศหญิง 
78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คน ไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ  15-59 ปี 
เพ่ิมข้ึน อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อน ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ต่างๆ พบว่า ปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน สังคมไทยเร่งด่วน  

  2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการ 
กระจายรายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 
2556 แต่ ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้ม ีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
0.484 ในปี2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 
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1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง 

  2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

   (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง 
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการ ถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ
ที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

    (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง 
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท 
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร 
ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย 
ละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขต ชนบทประมาณ 2.2 เท่า  

   (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ า กันระหว่าง ภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร สาธารณสุขใน
ปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างกันถึง 3.6 
เท่า 
    (4) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน อิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 
2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 
2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า  ในปี 
2556  

   (5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ 
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ ท้า
งาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

   2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับ 
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม 
ร้อยละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้าน
คน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุน
แก่เด็กด้อย โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่า
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รัฐจัดสวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  

  2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม พหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี 
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น 
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง 
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

  2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ 
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ 
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และ 
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน 
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น 
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชน และอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

  2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ 
รุนแรงมากขึ้น น้าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และ ทางอ้อม  

 2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน มาใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด ความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น  

   (1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความ ต้องการ
ใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไป ด้วย 
พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของ 
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556  

   (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม 
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน 
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี ข้อ
จ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา  การ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ ครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย ระบบ
นิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

    (3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ 
ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ 
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 
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ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่ อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี 2549 -2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคง ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ า ที่เพ่ิมมากข้ึน 

   (4) การผลิตพลังงาน ในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การ ผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจาก ต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ ต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมี การ
น้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 
2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้ 
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 
    (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ ไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ 
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า ในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด 27 แอ่งน้ า บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร 
มีศักยภาพที่ จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด้ าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 
มีจ้านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มี
จ้านวน 102,140 ล้าน ลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 
49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร  

 2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  

   (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน้ามูล ฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท้าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 
ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้อง 
ประสบปัญหาการค้าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ 
อย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก 
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการค้าจัดสูง  

   (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ ฝุุนละออง 
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ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดี จากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุน ละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี2555 และ
การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมาก ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ และการท้างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

   (3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง ส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย ตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสีย จากชุมชน ระบบบ้าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มี จ้านวน
ไม่เพียงพอต่อการบ้าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการ 

    (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการ ใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชี 
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ 
229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ 
เติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน 
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี 
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ 
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

   2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ 
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล 
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปี  ในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัย 
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ า 
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

  2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  

  2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล  

   (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง ธรรมาภิบาล† อย่างเร่งด่วน จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็น สุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน ระดับ
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ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง     
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการ ซื้อสิทธิ์ 
ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ หน่วยงาน
ภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา ผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการ ทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา บางส่วน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาด ความโปร่งใส 
ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่ เป็นกลาง ไม่
แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและ นักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

   (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบริษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการค้ากับดูแลกิจการของ บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มี ธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ที่ 52% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด ทะเบียนไทย 
ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ สร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  

 2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  

   (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ กระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่าง อิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก  พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และ ส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

   (2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การ
กระจายอ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ ด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ 13.31 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ 1 จ้านวน 
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185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 
จ้านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน 
- 10 - ท้องถิ่น จ้านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน 
ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ้าอยู่ที่สถานีอนามัย จ้านวน 79 คน และลูกจ้างประจ้า 3,098 คน 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วน จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง
ขาดความ สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้
รัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ้า
เป็นต้องพ่ึงพา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล้าดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มี กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การ
เป็นพ้ืนที่เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของ เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

  ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง  มาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด จ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ ทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้าน บาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ เข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้น และใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า จะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ การ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่า ประเทศไทยได้38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 
175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่
อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วน ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)  

 3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   3.1 บริบทภายใน  

   3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ เฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว ร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อย
ละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุน
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ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล้าดับ - 11 - ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 ‡ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่ง
ท้าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 3.3 

อัตราการ
ขยายตัว 
ของ GDP 

รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 รายได้ต่อหัว ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 ปีที่เข้าสู่
ประเทศ 
รายได้สูง 

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 

 

  การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก 
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของ 
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้า
เป็นใน การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากร ผู้สูงอายุ (3) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความ ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ที่การ ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้
การจัดสรร งบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (6) 
เกณฑ์รายได้ ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้า
ให้ประเทศไทยมี ความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มี ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

  3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากร วัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก รับผู้สูงอายุ 
1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การ
ขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย ์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อ คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 
 3.1.3 ความเหลื่อมล้ า  
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  ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ า ด้านรายได้ โอกาส การ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ การ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ 
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม 
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 
นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึง บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

  3.1.4 ความเป็นเมือง 

   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด  ของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ้าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ท้องถิ่นทั้ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรท้องถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ ต้องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน ระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้ จ้าเป็นต้องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ้านวนมาก  

 3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ บริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  อาทิ 
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ มาตรา 82 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอ่ืน ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น ธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง ราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด้ าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ 
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่าง 
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห ์เรื่องที่เกี่ยวกับ
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การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็น ธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ ภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจ ภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 3.2 บริบทภายนอก 3.2.1 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 
2001- 2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 
ของ ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่
สั้นกว่า ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี ้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมาก ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ ด้าน การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไป ท้างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การ
ปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบการผลิตและการค้า
ที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม จะท้า
ให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

   (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน    

  (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ้า
กัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ  พัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน  และ 3) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะต่อไป 

   (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน้าประเด็นด้าน มาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐาน ของ
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อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น โดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร 
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ 
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้ 
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

  (4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด ช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น  แผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่ วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ  ส าคัญๆ ของโลก
ไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

  (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ ติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติและความเชื่อ
ในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการ บริโภคของคนใน
ประเทศ  

 3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ ซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท้าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล เปลี่ยนไป ส่งผล
กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิต ทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรค ระบาดใหม่ เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศ ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น 
จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน การพ่ึงพาตนเองของ
ชุมชน 

  (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล กระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ ด ารงชีวิต
ของประชาชน นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี  ความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า  

  3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็น 
ส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ 
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การ 
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รับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด 
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ 
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่ 
เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ 
พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม 
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

  4 กรอบวิสัยทัศน์และเปา้หมาย  
  4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท้าให้ 
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น 
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

   4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้
จัดท้าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร  ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

   4.3 เป้าหมาย  

  4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
   (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
   (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

  4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
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       (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
        (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
       (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

   4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

        (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
       (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  

   4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

        (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
        (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
        (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
        (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

  4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

         (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
        (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
                  (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  

 5 แนวทางการพัฒนา  
  5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

   5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  

    พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

    

   5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  

    สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก้ าลังคนและ
แรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นใน การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
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ไปสู่สาขา การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดท้ากรอบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย  

   5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  

    พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถ
ปรับตัวและ ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิม
สัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มี แบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาด
ที่เป็น ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

   5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

    เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง 
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ 
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ 
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐาน 
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

   5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  

    ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า
เกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้าน วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขันลง สู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และ แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน  

   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ 
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ 
เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ 
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท้า 
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ  
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย 
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง 
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์  
รวมทั้งระบบ  

   พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยง 
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน  

   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้น
การ พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้าม ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ 
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

  5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ      

   5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

   5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง
ความรับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตก่ระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน
ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาด การวิจัยและ การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

    5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
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ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน 
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ 
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

    5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูง
วัย โดย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการ
ดูแลผู้สูงอาย ุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบ
ของการดูแล ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ  
 5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

   5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิม
ผลิตภาพ แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี
มาตรฐาน ปรับ โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้
การใช้ระบบ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพ ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ที่สอดคล้อง กับพ้ืนที ่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตร
โดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

    5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยู่ อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

   5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากิน
ในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ 
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

    5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน และ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้าน
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กฎหมายให้แก่ ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น 
กฎหมายปุาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  

 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  

   5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
    เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผัง
เมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ
การศึกษาและ ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร้าง ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

   5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  

    ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ
เพ่ือเพ่ิม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการ
เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้
มีความ สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  

   5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  

    ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูด
ให้ นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ 
ประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก 
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

  5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุก
ภาคส่วน น้าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้า
ฐานข้อมูลที่ดิน เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที ่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า
เพ่ือให้เกิดความ ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการ น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ลด ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถี
ชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้า
เป็นและมูลค่าใน อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชน    
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   5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุ
ที่ใช้ แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และ ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

    5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่ อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

   5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
คัดแยกขยะ เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต 
สร้างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัย
ของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  

   5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้า
แผน แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงาน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

    5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค 
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ 
ปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้ง การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

 5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล 
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป 
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
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  5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน 
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก กะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

  5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน 
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน  เชิงนโยบาย
ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็น 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปี 2560-2564 

วิสัยทัศน ์
        “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกิจของ 
        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”   
พันธกิจ 

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริหาร และการ

ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชน    ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  



    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ภายใต ้        หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 44 แนวทาง  การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ  
 1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
 1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม  
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
 1.5 สร้างวินัยประชาชน  และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร  และการ
ลด       อุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง  
 2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
  2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
 2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 
 2.5 สนับสนุนชุมชนหน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและรักษาความสะอาด
ของ       ครอบครัว  ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทางระบาย การก าจัดของเสีย) 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๓.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย 
 ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
 ๓.๕ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 ๓.๖ เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเอง
และสังคม 
 ๓.๗ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
  ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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 ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
 ๔.๒ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 ๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 ๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 
 ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 ๕.๔ สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นท่ี 
 ๕.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง ดังนี้ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐม
ภูม ิ
 ๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
 ๖.๓ สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับ
การดูแลสุขภาพ 
 ๖.๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการ
ประชาชน 
 ๖.๕ เฝูาระวัง ปูองกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

  ๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
 ๗.๒ อนุรักษ ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
 ๗.๔ พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  
แนวทาง ดังนี้ 
 ๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
 ๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 
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รมใหมใ่นการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 ๘.๕ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2559-2563) 
 

 วิสัยทัศน์ 
 “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ  มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 
 

 พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ที่สะดวก  ครอบคลุมและ            

ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง  และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่

อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต  คุณธรรมและจริยธรรมเห็น

คุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 
4. สนับสนุน  และจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ประสานและเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริการ  พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งระบบ

บริการสาธารณะ 
6. อนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดประโยชน์  มีความสมดุล  อย่างยั่งยืน 
8. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทกภาคส่วน  และเครือข่ายชุมชน  ในการปูองกันและบรรเทา  สาร

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
9. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  32   แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน  และสังคม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง 
ดังนี้ 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย 
3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร 
4.  ส่งเสริม  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
5. ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการเล่น

กีฬาและพัฒนากีฬาท่ีมีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ 
6. อนุรักษ ์ สืบสาน  ท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามให้เป็นมรดก

ของคนรุ่นต่อไป 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่าง

เป็นระบบและเผยแพร่สู่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6  แนวทาง ดังนี้ 
                   2.1 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานเพ่ือก้าวสู่

ประชาคม อาเซียน 
                   2.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดให ้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

เชื่อมโยงกับภูมิสังคม  
2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2.5 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มี

คุณภาพ  และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.6 เสริมสร้างจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การพัฒนาเมืองและชุมชน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 

3.1 พัฒนายกระดับโครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบลและอ าเภอให้ได้มาตรฐาน 

3.2 พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการให้บริการของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย 

3.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบเครือข่ายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในเขตเมืองและชุมชน 

3.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบสาธารณูปการ  และสาธารณูปโภค 
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City) 

ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว 
                       4.2 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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                       4.3 ส่งเสริม  สนับสนุน  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร 

                       4.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่
ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

                       4.5 ส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพทางเลือก  และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน   เพ่ือเพ่ิมรายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทาง
การ     พัฒนา 5  แนวทาง ดังนี้ 
      5.1 สนับสนุน  ส่งเสริม  ฟ้ืนฟ ู รักษาปุาและปุาต้นน้ าล าธาร 
                       5.2 พัฒนา  ปรับปรุง  และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การกัก เก็บน้ าให้เพียงพอกับการเกษตร  อุปโภคและบริโภค 
                         5.3 สนบัสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ า

เสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
5.4 เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ 
5.5 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
5.6 สนับสนุน  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการ  พัฒนา 4  แนวทาง 
ดังนี้ 

6.1 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนวัตกรรม
สมัยใหม่  ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

6.2 พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส  เป็นธรรม  และตรวจสอบได้ 

6.3 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชและเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             วิสัยทัศน์   
    “ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  

มุ่งม่ันพัฒนาต าบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี ” 

 
              พันธกิจ   

1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี มีความม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาต าบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การบริการ และการท่องเที่ยว 
4. เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และคณุค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 

ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
              1. คนมีคุณภาพ  มีความรอบรู้  มีคุณธรรมและมีความม่ันคงในการด ารงชีวิต 
              2. ต าบลสวนหมอ่นเป็นเมืองน่าอยู่เมืองท่องเที่ยวและน่าลงทุน 
    3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
    4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  โปร่งใสเป็นธรรม 
    5.ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมด้านการบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  (ใช้การวิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Globle Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
                     (Goals) 

ตัวชีวัด 
(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เปูาหมาย 

ปี56-
60 

ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 

1. คนมีคุณภาพ  มีความรอบรู้  มี
คุณธรรมและมีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต 

1) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
 
 
2) ร้อยละ 90 ของประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรมและเอ้ืออาทรต่อกัน 

3) เด็กเล็กอายุ 3-5 ปีได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์สังคมและ
สติปัญญา 

4) ร้อยละของประชากรที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 
 
5) ร้อยละที่ลดลงของจ านวนครัวเรือนที่
ยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
 

1) ประชาชนมีการออกก าลังกายร้อยละ 10 
ของประชาชนทั้งหมด 
 
1) เป็นลักษณะกลุ่มสังคมเมือง 
 
1) เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนา  ความ
พร้อมที่มีร้อยละ 90 ของการพัฒนา 
 
 
1) จ านวนประชากรที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารมีร้อยละ 100 ของประชากรทั้งหมด 
 
ปี 2553 จ านวน 21 ครัวเรอืน 
ปี 2555 จ านวน 5 ครัวเรือน 

90% 
 
 

90% 
 
 

90% 
 
 

100% 
 
 
- 
 

70% 
 
 

70% 
 
 

70% 
 
 
 

80% 
 
 

20% 

75% 
 
 

70% 
 
 

75% 
 
 
 

85% 
 
 
 

5% 

80% 
 
 

80% 
 
 

80% 
 
 
 

90% 
 
 
- 

85% 
 
 

85% 
 
 

85% 
 
 
 

95% 
 
 
- 

90% 
 
 

90% 
 
 

90% 
 
 
 

100% 
 
 
- 

2. ต าบลสวนหม่อนเป็นเมืองน่าอยู่เมือง
ท่องเที่ยวและน่าลงทุน 

1) ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

ปี 2553 จ านวน 55,609.42 บาท 
ปี 2555 จ านวน 5 ครัวเรือน           บาท 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

                        (Goals) 
ตัวชีวัด 
(KPls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เปูาหมาย 

ปี56-60 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 

3. ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
4. ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสเป็นธรรม 
 
 
 
 
5. ประชาชนมีความรู้และมีส่วน
ร่วมด้านการบริหารและระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

1) จ านวนพื้นที่ปุาไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูความ
อุดมสมบูรณ์ 
 
2) ร้อยละของประชาชนที่มีจิตส านึกท่ีจะ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการ 
 
2. จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน 
 
1. ร้อยละของประชากรที่มีความรู้และมีส่วน
ร่วมด้านการเมือง  การบริหารและระบบ
ข้อมูลข่าวสาร 

พ้ืนที่ปุาโคกหลวงในต าบลสวนหม่อน  จ านวน 
10,513 ไร่ 
 

ประชาชนที่มีจิตส านึกที่จะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีร้อยละ 
80 ของประชากรทั้งหมด 
 
ปี  2552=94.53 
ปี  2555=96 
ปี  2552  ร้อยละ  73.45 
 
(เลือกตั้งวันที่ 6 กันยายน 2552) 
ปี 2556 ร้อยละ 
(เลือกตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2556) 
 
1. ประชาชนมีความรู้  และมีส่วนร่วมด้าน
การเมืองการบริหารและระบบข้อมูลข่าวสาร  
มีร้อยละ  58  ของประชากรทั้งหมด 

1,000ไร่ 
 
 
 
80% 
 
 
99.55 
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85% 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ 

เป้าหมาย 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
แนวโน้มของปัญหา 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     -เส้นทางคมนาคม 
     -ไฟฟูา 
     -ระบบประปาหมู่บ้าน 
     -แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

หมู่ที่ 1-
14 

ประชาชน 
ทั่วไป 

ทรงตัว  อบต.ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นประจ าทุกปี  แต่ยังมีพ้ืนที่และ
เส้นทางคมนาคม  และแหล่งน้ าที่ต้องพัฒนาอีก
มาก 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     -ปัจจัยการผลิต 
     -อุปกรณ์และเครื่องมือในการ 
     ประกอบอาชีพ 

หมู่ที่ 1-
14 

กลุ่มอาชีพ/ 
กลุ่มเกษตรกร 
/ประชาชน 
ทั่วไป 

ด้านเศรษฐกิจ  ทรงตัว อบต.ให้การสนับสนุน
ด้านอุปกรณ ์ เครื่องมือ  และส่งเสริมให้ความรู้
ในการประกอบอาชีพแต่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร 

3. ด้านสังคม  การศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 
     -สวัสดิการสังคม 
     -การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     -ความรู้ความเข้าใจในปัญหายาเสพ
ติด 
     -คุณภาพการศึกษา 
     -ทุนและอุปกรณ์การศึกษา 
     -สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
     -วัดและวัฒนธรรมในหมู่บ้าน 
     -งานประเพณีต่าง ๆ 

หมู่ที่ 1-
14 

ประชาชน 
ทั่วไป 

ด้านสังคม  ลดลง  อบต.ถือหลักการบริการ
แบบล่างขึ้นสู่บนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหารวมทั้งให้ประชาชน
รับรู้ขอมูลข่าวสารต่างๆของ อบต. 
ด้านการศึกษา  เพิ่มข้ึน  อบต.ร่วมกับ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  พัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ศาสนาวัฒนธรรม  ลดลง  อบต.ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา  ประเพณีต่างๆ 

4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     -โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ 
     -สุขภาพอนามัย 
     -ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล 
     -ทรัพยากรธรรมชาติ 
     -จิตส านึกในการอนุรักษ์ 

หมู่ที่ 1-
14 

ประชาชน 
ทั่วไป 

ด้านสาธารณสุข  ลดลง  เนื่องจาก  อบต.ได้
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมการให้
ความรู้การปูองกันโรคต่างๆ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ทรงตัว แม ้อบต.จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิด
ปัญหา  คือประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกใน
การดูรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564         องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  
 

 
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
 

ประเด็นส าคัญ จุดอ่อน (-) 
จุดแข็ง (+) 

1. ด้านการ
บริการ 

-การแบ่งส่วนราชการ: อบต.สวนหม่อน  แบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็น
ส่วนๆ  ซึ่งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  เพ่ือรองรับภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต 
-การวางแผน: อบต.ถือเป็นหลักบริหารแบบล่างสู่บนโดยการท า
ประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนา 
-การประสานงาน : ทุกส่วนของ อบต.จะประสานความร่วมมือกันในการ
ท างานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนอดไว้ และอบต.จะประสาน
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องมาด าเนินการพัฒนาในกรณีที่เกินศักยภาพท่ี 
อบต.จะด าเนินการได้ 
-การมอบอ านาจ : อบต. จะมอบอ านาจการปฏิบัติงานตามกรอบของ
ระเบียบและกฎหมายที่ได้ก าหนดอ านาจไว้ 
-การก ากับดูแล : การด าเนินงานทุกโครงการจะมีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 

 
+ 

2. ด้านระเบียบ
กฎหมาย  
ข้อบัญญัติต าบล 

-การปฏิบัติงานต่างๆ อบต. จะด าเนินการตามระเบียบ และภายในกรอบ
ของกฎหมายรวมทั้งได้ออกข้อบัญญัติต าบลเพ่ือเป็นกฎหมายในการ
บังคับใช้ในการกระท าการต่าง ๆ ภายในต าบล 

 
  
 

3. ด้านบุคลากร -อัตราก าลัง : มีเพียงพอต่อปริมาณงาน 
-คุณภาพ : อบต. มีบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติงานทั้ง
งานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการ
ท างานภายใน อบต. เน้นความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันและความ
โปร่งใสในการตรวจสอบได้ 

+ 
+ 
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ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก 

 
ประเด็นส าคัญ จุดอ่อน (-) 

จุดแข็ง (+) 

1. ด้านการเมือง -ระดับความขัดแย้ง : ไม่มีความขัดแย้ง 
-กลุ่มผลประโยชน์ :  กลุ่มผลประโยชน์ไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายและการบริหารงาน 

+ 
+ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

-เศรษฐกิจ (ผลผลิต รายได ้รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน 
แรงงาน) 
     : เศรษฐกิจโดยรวมแล้วอยู่ในขั้นดี ประชาชนมีก าลังซื้อสินค้าและ
บริการ 
        -การเกษตรกรรม : ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รายได้หลักจึงมาจากเกษตรกรรม 
        -การพาณิชย์ : กิจการพาณิชย์ในพ้ืนที่ อบต. มีเป็นส่วนน้อยจึงไม่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านนี้ 

+ 
 
 
 
+ 
 
+ 
 

3. ด้านสังคม - ประชาชนวัยท างานบังมีการอพยพเพ่ือเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ท าให้
เกิดปัญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา 
- ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

- 
 
- 
 
+ 

4. ด้านนโยบาย
ของรัฐบาล
,กฎหมาย 

- รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอ านาจและรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พร้อมทั้งแก้ไข  กฎหมาย  และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

+ 

5. ด้าน
เทคโนโลยี 

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ในขณะที่
หน่วยงานราชการมีขนาดใหญ่  ท าให้การประสารงานเพ่ือใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานมีความล่าช้า 
- บุคลากรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติงาน 

- 
 
 
- 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วย

เทคนิค SWOT Analysis  ได้ข้อมูล  ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

  1. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมืองการปกครอง 
  2. ระบบการบริหารจัดการขององค์กรมีความเข้มแข็ง 
  3.  มีแม่น้ าไหลผ่านและพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับการท าการเกษตร 
  4.  ด้านการศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
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 จุดอ่อน 

  1.  ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
  2.  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกรไม่มีการร่วมกลุ่มแบบเข้มแข็ง 
  3.  เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจน  มีปัญหาหนี้สินเรื้อรัง 
  4.  เกษตรกรขาดความรู้  ทักษะในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ขาดทักษะการบริหารจัดด้านการตลาด 
 โอกาส 

  1.  รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานอย่างเต็มที่ใน
การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นของตน 
  2.  อบต.สวนหม่อน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 
  3.  การด าเนินชีวิตตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  
 อุปสรรค 
  1.  น้ าท่วมพื้นที่ท าการเกษตร 
  2.  หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความส าคัญดูแล  ประกันราคาผลผลิตของเกษตรกร  ส่งผลให้ราคาตกต่ า 
  3.  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีจ านวนน้อย  เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์สภาพต าบลสวนหม่อน  ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  แล้วท าให้เราทราบว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลสวนหม่อน  มีระบบการบริหารและจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และยังได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
จากราษฎรในต าบล บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีศักยภาพในการท างานชุมชนมีการร่วมกลุ่มเพ่ือท าอาชีพเสริมสร้างรายได้หลังจาก
การท านา  ด้านจุดอ่อน  ขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการท างานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  กลุ่มอาชีพไม่มีระบบการ
บริหารจัดการด้านการตลาดที่ดีและเกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน จากการวิเคราะห์ดังกล่าว  ยังมีโครงการอีกจ านวนมากที่ต้อง
ด าเนินการพัฒนา  แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ/รายได้ 

 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 

 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน   

พ.ศ.2561-2564 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ   
บริหารส่วนต าบลสวนหม่อน พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่า 

เทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุล
และพัฒนาระบบการ บริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความ 

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการ 

ต่างประเทศ 
ประเทศ เพื่อน

บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ การ
สร้างความ 
เข้มแข็งทาง 

เศรษฐกิจและ 
แข่งขันได้อย่าง 

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
ภาคเมือง 
และพื้นที ่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
การ

เสริมสร้าง 
และพัฒนา 
ศักยภาพทุน 

มนุษย ์

ยุทธศาสตร ์
การสร้าง ความ
เป็น ธรรมลด
ความ เหลื่อม
ล้ าใน สังคม 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพ 
และธรรมาภ ิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน
การเติบโต ที่เป็น

มิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อ 
การพัฒนา อยา่ง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ด้าน 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การ

วิจัย และ 
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา 

โครงสร้าง 
พื้นฐานและ 
ระบบ โลจิ

สติกส์ 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ  ภายใต้หลกั

ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเสริมสร้างสุข

ภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าหอมมะลิสู่ความ
ต้องการของตลาด 

พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่ม
มูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรสากล 
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ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนา

คุณภาพคน  และ
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาเมือง

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง 
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริม

คุณภาพ 
ชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดระเบียบ

ชุมชน 
สังคม และการ

รักษา 
ความสงบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การวางแผนการ 
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ 

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรของ 
องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า

อยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 
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เป้าประสงค ์
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม มีความรอบรู้
อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะ
ที่ด ีมีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตภายใต้หลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

เป้าประสงค ์
พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการที่ดี และเสริมสร้างการ 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
จากทุกภาคส่วน 

 
 

เป้าประสงค ์
เสริมสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
คุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคูก่ับการรักษา
สิ่งแวดล้อม ให้สมดุลอยา่ง
ยั่งยืน 

 

เป้าประสงค ์
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาต าบลสวน
หม่อน ให้เป็น
เมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่า

อยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที่1
การพัฒนา

คุณภาพคนและ
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมช

าติและ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ

การบริหาร
จัดการที่ดี 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
  
 
 
     
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความพร้อมด้านการจัด
การศึกษา ในทุกด้านและมี
กิจกรรมการ แข่งขันกีฬาใน
ทุกระดับ ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ปุวยโรคเอดส ์และ 
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
พัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
ประชาชนม ีความปลอดภยั
จากภัยพบิัติทาง ธรรมชาติ
และสาธารณภัยต่าง ๆ 
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น ลดการติดต่อจาก
โรคติดต่อชนิด ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น 
 

วิสัยทัศน์ 
“ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน มุ่งมั่นพัฒนาต าบลสวนหม่อน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม สู่การพัฒนาท่ีสมดลุและยั่งยืน 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจดัการทีด่ี ” 
 

ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที1่ 

การพัฒนาคุณภาพคน  
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที2่ 
การพัฒนาเมืองและชุมชน

ให้น่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที่3 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่5 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เปูาประสงค ์

การก่อสร้างปรับปรุง และ
ซ่อมบ ารุง เส้นทางคมนาคม 
ขนส่ง การขยายเขต ระบบ
ไฟฟูา และการ ติดต้ังไฟส่อง
สว่าง สาธารณะ การ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง 
และการ ขยายเขตระบบ 
ประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 

ประชาชนมีทักษะในการ 
ประกอบอาชีพในแต่ละ 
อ า ชี พ ต่ า ง  ๆ  พั ฒ น า 
ว า ง แ ผน  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร 
ลงทุนและกา รพาณิชย์ 
กรรม  พัฒนา  ว า งแผน 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 
พื้นที่ต าบลให้สามรถ สร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจใน
ชุมชนได ้

ธรรมชาติ ได้รับการพัฒนา
ส า ห รับ  กา รท า
เกษตรกรรม และปศุสัตว์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมได้รับ การ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และ ปัญหา
ด้านขยะมูลฝอย ในแหล่ง
ชุมชนลดลง 

องค์กรมีศักยภาพและมีขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ท้องถิ่นประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และมีสิทธิมีเสียง 
ตามแนวประชาธิปไตย  
เพื่อ ให้การบริหารงานมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลสูงสุด 

- มีความพร้อมด้านการ
จัดการ ศึกษาในทุกด้าน 
และมีกิจกรรม การแข่งขัน
กีฬาในทุกระดับ  
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยโรค 
เอดส ์และผู้ด้อยโอกาสได้รับ

- จ านวนการก่อสร้าง 
ปรับปรุงและซ่อม บ ารุง
เส้นทาง คมนาคมขนส่ง  
- จ านวนการขยาย เขต
ระบบไฟฟูา และการติดตั้ง
ไฟ ส่องสว่างสาธารณะ  

-ประชาชนมีทักษะใน การ
ประกอบอาชีพใน แต่ละ
อาชีพต่าง ๆ  
- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ใน
ต าบลให้สามารถ สร้าง

- ธรรมชาติได้รับการ 
พัฒนาส าหรับการ ท า
เกษตรกรรมและ ปศุสัตว์  
- ทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับการ

- องค์กรมีศักยภาพและ มี
ขีดความสามารถใน การ
พัฒนาท้องถิ่น  
- ประชาชนมีส่วนร่วมใน 

แบบ ยท.02 
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เปูาหมาย 

กลยุทธ์ 

- การส่งเสริมและ
สนับสนุน การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ  
- การจัดระเบียบชุมชน
และ สวัสดิการสังคม  
- การปูองกันและบรรเทา 
สาธารณะภัย  
- การส่งเสริมด้านสุขภาพ
และ อนามัย - การปูองกัน
และระงับโรคติดต่อ 

- การพัฒนาเส้นทาง 
คมนาคม ขนส่ง  
- การพัฒนาระบบ ไฟฟูา
สาธารณะและ ขยายเขต
ไฟฟูา สาธารณะ  
- การพัฒนาระบบ ประปา
หมู่บ้าน 

- การส่งเสริมและ 
สนับสนุน กลุ่มอาชีพ  
- การส่งเสริมและ พัฒนา
แหล่ง ท่องเที่ยว 

- การบริหารจัดการ 
องค์กร 
 - การส่งเสริมและ 
สนับสนุน ประชาธิปไตย 

- การบริหารจัดการแหล่ง 
น้ าตามธรรมชาติ - การ
อ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม - การบริหาร
จัดการขยะ มูลฝอยใน
แหล่งชุมชน 



    

๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของ ชุมชน  
- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธ รรม  และ
นันทนาการ  
- แผนงานสาธารณสุข  
- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานงบกลาง 
 

- แผนงานเคหะและ   
ชุมชน  
- แผนงาน อุตสาหกรรม
และ การโยธา  
- แผนงานการ พาณิชย์ 

- แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานการเกษตร  
- แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 

- แผนงานบริหาร งาน
ทั่วไป  
- แผนงานรักษา ความสงบ
ภายใน 



    

๑๓๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
๒.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการคมนาคมขนส่งและระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(ม.4) 
1.ก่อสร้างถนนคสล.
ระหว่างหมู่บ้าน ม.4-ม.6 
 

เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวก 

 
กว้าง 5 x ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

 
4,750,000 

 

 
4,750,000 

 

 
4,750,000 

 

 
4,750,000 

 

 
4,750,000 

 

ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกปลอดภยั 

ประชาชนไดม้ี
เส้นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 
 

2 -ก่อสร้างถนนคอนกรีต
(ม.9) จ านวน 1 เส้น  
- จากหน้าวัดป่าสันติ
ธรรมถึงถนนลาดยางบ้าน
นาจาน  
 

เพื่อให้การคมนาคม
มีความสะดวก 

 
กว้าง 3 x ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

 
2,850,000 

 

 
2,850,000 

 

 
2,850,000 

 

 
2,850,000 

 

 
2,850,000 

 

 
ประชาชนมี
เส้นทางที่
สะดวกปลอดภยั 

ประชาชนไดม้ี
เส้นทางที่
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง
อบต.สวน
หม่อน 

รวม 2  โครงการ 
- 

 
- 

 
7,600,000 

 
7,600,000 

 
7,600,000 

 
7,600,000 

 
7,600,000 

 
- - - 

 

แบบ ผ.๐2/1 



    

๑๓๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  
๒.3แนวทางการพัฒนา พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 
 
 
 

ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมทางข้ามไปวัด
อรุณเรืองวนาราม 
ลอดถนนสายมัญจา
คีร-ีบ้านทุ่ม  

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยใหเ้มืองและ
ชุมชนปลอดภัย โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ท่อลอดเหลีย่มขนาด 
3.0 เมตร x 3.0 เมตร 
ยาว 22 เมตร จ านวน 
3 ช่อง  

 
2,300,000 

 
2,300,000 

 
2,300,000 

 
2,300,000 

 
2,300,000 

ชุมชน
ปลอดภัย 

ชุมชนในอบต.
สวนหม่อนได้รับ
การพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เมืองชุมชน
ปลอดภัย โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

2 ก่อสร้างสะพานลอย
ข้ามถนนไปโรงเรียน
บ้านกอกป่าผุวิทยา  
 
 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการรักษาความ
ปลอดภัยใหเ้มืองและ
ชุมชนปลอดภัย โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

สะพานลอยคนเดินข้าม
ถนนยาว 34 เมตร 
กว้าง 3.20 เมตร เป็น
สะพานคอนกรตีไม่มีเสา
กลาง 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ชุมชน
ปลอดภัย 

ชุมชนในอบต.
สวนหม่อนได้รับ
การพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เมืองชุมชน
ปลอดภัย โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

แบบ ผ.๐2/1 



    

๑๓๓ 
 

 
รวม 

 
2  โครงการ - 

 
- 

 
10,300,000 

 
10,300,000 

 
10,300,000 

 
10,300,000 

 
10,300,000 

 
- - - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่     4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขัน  
    3.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนา และส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 
 
 
 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าไฟฟ้า
แบบตัววี จากบ้านนาง
จันดี รุมชิง ถึงนานางล า
เพย หมู่มูลตุ่น 
(จากแผนชุมชนหมู่ที่ 2) 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

กว้างบน 2 เมตร กว้าง
ล่าง 0.60 เมตร  ยาว 
655 เมตร ลึก 1 เมตร 
ดาดคอนกรตีหนา 0.05 
เมตร  

 
834,470 

 
834,470 

 
834,470 

 
834,470 

 
834,470 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในระบบการ
ผลิต 

ชุมชนได้รับ
ความสะดวก
ในการใช้น้ า 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

2 ก่อสร้างคลองส่งน้ าไฟฟ้า
จากหนองซัมควายถึง
หนองเสียว (จากแผน
ชุมชนหมู่ที่ 9)  

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

ระยะทาง 2,000 เมตร   
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในระบบการ
ผลิต 

ชุมชนได้รับ
ความสะดวก
ในการใช้น้ า 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

3 ก่อสร้างพนังกั้นล าน้ าชี
พร้อมปรบัปรุงภูมิทัศน์
หมู่บ้าน  (จากแผนชุมชน
หมู่ที่ 13) 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

ลึก 20 เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในระบบการ
ผลิต 

ชุมชนได้รับ
ความสะดวก
ในการใช้น้ า 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

4 ก่อสร้างคลองส่งน้ าไฟฟ้า
(จากแผนชุมชนหมู่ที่ 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ

ระยะทาง 2,000 เมตร   
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

 
1,500,000 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในระบบการ

ชุมชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง 
อบต.สวน

แบบ ผ.๐2/1 



    

๑๓๔ 
 

13) เศรษฐกิจชุมชน ผลิต ในการใช้น้ า หม่อน 
 

รวม 
 

4 โครงการ - 
 
- 

 
23,834,470 

 
23,834,470 

 
23,834,470 

 
23,834,470 

 
23,834,470 

 
- - - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   4การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน  
    3.3แนวทางการพัฒนา พัฒนา และส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการฝายชะลอน้ า
หินทิ้งล าน้ าชี 
(จากแผนชุมชน หมู่ที่ 
13) 

เพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

ยาว 120 เมตร ก้ัน
ชะลอน้ าแม่น้ าชีรักษา
ระดับน้ าไดสู้ง 1.50 
เมตร    

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

ประชาชนได้ใช้
น้ าในระบบการ
ผลิต 

ชุมชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
น้ า 

กองช่าง 
อบต.สวน
หม่อน 

 
รวม 

 
1 โครงการ - 

 
- 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
12,000,000 

 
- - - 

 
 
 

แบบ ผ.๐2/1 



    

๑๓๕ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   5  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน  
4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนา ฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วย 
งานที่รับ

ผิด 
ชอบ 

๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 
 
 
 

โครงการพัฒนาฟ้ืนฟู
แหล่งน้ า 
-ขุดลอกเหมือง
สาธารณะ(หมู่ที่1) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า 
 

กว้าง8 x ยาว1,500  
เมตรลึกเฉลี่ย1.20  
เมตร 

- 780,000 - 

 
- 

 
780,000 

แหล่งน้ าไดร้ับ
การฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แหล่งน้ าไดร้ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หม่อน 

2 -ขุดลอกล าห้วยปาก
ดาวถึงท่าเสาเล้า 
(หมู่ที ่2) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า 
 

กว้าง8 x ยาว1,500  
เมตรลึกเฉลี่ย1.20  
เมตร 

- - - 
 

780,000 
 

780,000 
แหล่งน้ าไดร้ับ

การฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แหล่งน้ าไดร้ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หม่อน 

3 
 

4 

-ขุดลอกเหมืองฝาย
จันที    (หมู่ที่6) 
-ขุดลอกเหมืองฝาย
ใหม่     (หมู่ที่6) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า 
 

กว้าง6 x ยาว2,000  
เมตรลึกเฉลี่ย  3เมตร 
กว้าง6 x ยาว2,000  
เมตรลึกเฉลี่ย  3เมตร 

- 
 

- 

- 
 

- 

1,944,000 
 
1,944,000 

- 
 
- 

1,944,000 
 
1,944,000 

แหล่งน้ าไดร้ับ
การฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แหล่งน้ าไดร้ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หม่อน 

5 -ขุดลอกหนองสอง
ห้อง (หมู่ที1่0) 

เพื่อพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า พื้นที ่20ไร่ลึกเฉลี่ย 3
เมตร 

 
- 

 
- 

 
2,240,000 

 
- 

 
2,240,000 

แหล่งน้ าไดร้ับ
การฟื้นฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แหล่งน้ าไดร้ับการ
พัฒนาฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.สวน
หม่อน 

รวม 5 โครงการ - - - 780,000 6,128,000 780,000 7,688,000 - - - 

แบบ ผ.๐2/1 



    

๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วย

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี
ท างาน ระดับ 3-6 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต.สวน
หม่อน 

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องปริ้นเตอร์ 

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

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต.สวน
หม่อน 

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สวน
หม่อน 

5 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน เก้าอ้ีพลาสติก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 อบต.สวน
หม่อน 

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.สวน
หม่อน 

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

กล้องวีดีโอ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 อบต.สวน
หม่อน 

8 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อสะท้อนแสง อปพร. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.สวน
หม่อน 

แบบ ผ.๐3 



    

๑๓๗ 
 

9 บริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ประจ ารถกู้ชีพ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สวน
หม่อน 

 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วย

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 อบต.สวน
หม่อน 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 อบต.สวน
หม่อน 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง นั่งร้าน  7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 อบต.สวน
หม่อน 

13 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นยาระบบ
แบตเตอรี่ 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 อบต.สวน
หม่อน 

14 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สวน
หม่อน 

15 บริหารงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ หม้อแปลงไฟฟูา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อบต.สวน

แบบ ผ.๐3 



    

๑๓๘ 
 

ทั่วไป ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

วิทยุ หม่อน 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องกรองน้ า 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 อบต.สวน
หม่อน 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วย

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

ชุดดับเพลิงแบบคลุม
ทั้งตัว 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 อบต.สวน
หม่อน 

18 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.สวน
หม่อน 

19 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถยนต์บรรทุกขยะ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อบต.สวน
หม่อน 

20 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจกเตอร์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อบต.สวน
หม่อน 

21 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

ท่อสูบน้ าต่อเครื่องสูบน้ า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.สวน
หม่อน 

22 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

เรือท้องแบน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  

แบบ ผ.๐3 



    

๑๓๙ 
 

ขนส่ง 
23 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้าง 
ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีหนังประชุม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

24 บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับสแตนเลส 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสวนหม่อน  อ าเภอมัญจาคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วย

รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เครื่องรับ-ส่งวิทยุ 
VHF/FM ชนิดมือถือ     

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบต.สวน
หม่อน 

 
 

แบบ ผ.๐3 


