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ค ำน ำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. (ฉบับที่ 2)        
พ.ศ. 2559 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งก าหนดระยะเวลาของแผนพัฒนาไว้สี่ปี  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องก าหนดและมีความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นแผนที่
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาคมท้องถิ่นในเขตต าบลแวงน้อย  โดยได้น าเสนอความ
ต้องการพัฒนาของประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และพิจารณาถึงความ
สอดคล้องของแผนพัฒนากับสถานะทางการคลัง และทรัพยากรในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย   ด้วยการจัดเรียงล าดับความส าคัญ  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  จะประกอบด้วย
โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ด าเนินการเอง  และโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย
อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนดไว้   รวมถึงโครงการประสานแผนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  ดังกล่าว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ได้เสนอ “ร่าง” แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวการ
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2562  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน  2562 
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ส่วนที่ 1    
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

1.ด้านกายภาพ 
 

ประวัติความเป็นมา  เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ พ.ศ.2441 กระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นต าบล
ขึ้นกับอ าเภอพล   พ.ศ.2541 เดือนมิถุนายน  ต าบลแวงน้อยเป็นกิ่งอ าเภอแวงน้อย  พ.ศ.2518  วันที่ 8  
สิงหาคม  ยกฐานะเป็นอ าเภอแวงน้อย มีที่ท าการอ าเภอแวงน้อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่  12ปัจจุบันต าบลแวงน้อย           
มี 13  หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลจ านวน 3 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต  อบต.จ านวน 10 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่
เป็นไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ความเป็นมาที่ได้ชื่อว่า“แวงน้อย” เพราะเมื่อสมัยก่อนมีต้นไม้ที่ชื่อว่า “ต้นแวง”
ขึ้นอยู่จ านวนมากจนกลายเป็นที่อาศัยของนกนานาพันธุ์ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณต่างๆจนกลายมาเป็น
เอกลักษณ์  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความผูกพันและความภาคภูมิใจ กับชื่อนี้มานานจึงไม่มีเหตุผลที่จะ
เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอ่ืน  “บ้านแวงน้อย”หมู่ที ่๑     จึงเป็นชื่อต าบลแวงน้อยถึงปัจจุบัน 

 

 ต าบลแวงน้อย เป็นต าบล ๑ ใน 5 ต าบลของอ าเภอแวงน้อย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓  
หมู่บ้าน  และได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลแวงน้อย  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เมื่อวันที่ ๑๖  
ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๓๙   ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนต าบล  จากขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง  เมื่อวันที่   ๒๘   เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๓  

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือต ำบล ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย    
 

ที่ตั้ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ตั้งอยู่  ณ หมู่ที่  4  บ้านกุดรุ  โดยตั้งอยู่ริมถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข  2065  สายเมืองพล – ชัยภูมิ  กม.ที่ 16 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย มาทางด้าน
ทิศตะวันออกระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มาทางทิศใต้ระยะทาง
ประมาณ 92 กิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่และเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 

 

พื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด  24,862  ไร่ (39.78   ตารางกิโลเมตร ) คิดเป็นร้อยละ   18.60 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด    มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง น้อยกว่า 180–200  เมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบและที่ดอน   

 
 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม และองค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกสง่า    อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่านางแนว  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนที่ต ำบลแวงน้อย 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
เนื้อที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย   

       องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีพ้ืนที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยประมาณ  
24,862  ไร่ หรือ  39.78  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ  18.42  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอแวงน้อย และมี
พ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่า    180 – 200  เมตร  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 

-  

หมู่ที่ บ้ำน เนื้อที่ (ไร่) อันดับที่ หมำยเหตุ 
1 แวงน้อย 2,010 6  
2 ดอนหัน 2,212 5  
3 หนองแขม 1 2,243 3  
4 กุดรู 2,927 1  
5 อีโล 1,865 8  
6 โคกสี 1,605 10  
7 หนองหอย 1,829 9  
8 ป่าเป้ง 2,224 4  
9 โนนศิลา 2,446 2  

10 นาจาน 1,411 11  
11 โนนขี้เหล็ก 978 13  
12 ศรีเมือง 1,120 12  
13 หนองแขม 2 1,992 7  

 

กำรใช้ที่ดินในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 

ล ำดับที่ ประเภทกำรใช้ท่ีดิน พื้นที่(ไร)่ ร้อยละ 
1 ท านา 21,624 86.97 
2 ป่าผลัดใบ 790 3.17 
3 ปลูกพืชไร่ 608 2.44 
4 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 95 0.38 
5 ที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน 1,213 4.87 
6 ทุ่งหญ้าสลับป่าเสื่อมโทรม 260 1.04 
7 พ้ืนที่เก็บกักน้ า ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ต่างๆ 272 1.09 

รวม 24,862 100 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ราบและพ้ืนที่ดอน 

๑.๓  ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤด ู ดังนี้ 
 ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรยีกว่า “พายุฤดูร้อน” 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม    



 
 
ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว     

๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง  

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
        ลักษณะดินโดยทั่วไปโดยส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย /ดินลูกรังและดินเหนียวเป็นส่วนน้อย   
 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
         มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการก่อสร้างขึ้นใหม่  และปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้เพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

1. ระบบประปา     จ านวน      14  แห่ง 
2. บ่อบาดาล      จ านวน    27  แห่ง 
3. สระน้ า    จ านวน   24  แห่ง 
4. ฝาย     จ านวน    18  แห่ง 
5. ห้วย/คลอง     จ านวน     20  แห่ง 

 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
2.1 เขตกำรปกครอง  

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีการแบ่งเขตการปกครองออกทั้งหมดเป็น  ๑๓ หมู่บ้าน 
แบ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  เต็มพื้นท่ีจ านวน  ๑o  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

 

  หมู่ที่ ๒   บ้านดอนหัน      หมู่ที่ ๓  บ้านหนองแขม ๑    
  หมู่ที่ ๔  บ้านกุดรู       หมู่ที่ ๕  บ้านอีโล                
  หมู่ที่ ๗  บ้านหนองหอย        หมู่ที่ ๘  บ้านป่าเป้ง 
  หมู่ที่ ๙   บ้านโนนศิลา  หมู่ที่ ๑o  บ้านนาจาน 
  หมู่ที่ ๑๑  บ้านโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแขม ๒ 
และหมู่บ้านที่อยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย บางส่วนจ านวน   ๓  หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ ๑   บ้านแวงน้อย 
  หมู่ที่ ๖   บ้านโคกสี 
  หมู่ที่ ๑๒  บ้านศรีเมือง 

เขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีอาณาเขตพ้ืนที่การปกครองตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๒  คลอบคลุมพ้ืนที่ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจาก กึ่งกลางล าห้วยยางบง บริเวณตัดกับกึ่งกลางถนนสายบ้านป่าเป้ง บ้านหนองหญ้าขาว บริเวณพิกัด TC 
217534 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางล าห้วยยางบง ถึงก่ึงกลางถนนสายบ้านน้ าซับ - บ้านโคกใหญ่ บริเวณ
พิกัด TC 234535 ไปตามกึ่งกลางถนนสายบ้านน้ าซับ-บ้านโคกใหญ่ ถึงกึ่งกลางล าห้วยอีโล บริเวณพิกัด TC 
247532  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยอีโล ถึงริมถนนเข้าบ้านโนนศิลา  ทางทิศ
ตะวันออกบริเวณพิกัด TC 251526ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนสายบ้านโนนศิลา -บ้านหนอง
สองห้องด้านตะวันออกบรรจบกับถนนเข้าบ้านหนองแขม บริเวณพิกัด TC 270518 ไปทางทิศใต้ตามแนวริม
ถนน เข้าบ้านหนองแขมทางทิศตะวันออก บรรจบกับถนนเข้าบ้านกุดรู บริเวณพิกัด TC 270497  ไปทางทิศ



ตะวันออกตามแนวริมถนนสายบ้านหนองแขม-บ้านกุดรู ถึงหลักเขตต าบลหลักท่ี 3 ริมถนนสาย   บ้านหนองแขม-
บ้านกุดรูด้านตะวันออก (ห่างจากบ้านกุดรูประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจุดตัดระหว่างถนนสายบ้านหนองแขม 

 
 

- บ้านกุดรู  กับ ล าห้วยโสกกระลาด ประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด TC 285493   ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาถึงหลักเขตต าบลหลักที่ 2 ริมถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านกุดรู(สายเก่า) ไปทางทิศ
ตะวันออกผ่านทุ่งนาถึงหลักเขตต าบลหลักที่ 1 ริมทางเกวียนสายบ้านบะแหบ-ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 
(สายเมืองพล-ชัยภูมิ)  ทางทิศตะวันออก (บริเวณซึ่งห่างจากจุดบรรจบระหว่างทางเกวียนสายบ้านบะแหบ-ถนน
ทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) กับถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม ประมาณ 1 กิโลเมตร 
บรรจบระหว่างทางเกวียนกับถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) ประมาณ 0.7 กิโลเมตร) 
บริเวณพิกัด TC 315483 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ - บ้านลอม
คอม บริเวณหนองเก่า (คูหนองทางทิศใต้กับคูหนองทางทิศตะวันออกบรรจบกัน) บริเวณพิกัด TC 323490 ไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย
บริเวณพิกัด TC 334493 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร 

 

ทิศตะวันออก  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากก่ึงกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย บริเวณตัดกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม บริเวณพิกัด TC 
334493 ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย ถึงก่ึงกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065  (สาย
เมืองพล-ชัยภูมิ) บริเวณพิกัด TC 331470 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 
2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาด บริเวณพิกัด TC 333467  รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร 

ทิศใต้  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นโดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาดตัดกับก่ึงกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) บริเวณ
พิกัด TC 333467 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาดถึงกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหญ้า
ปล้อง บริเวณพิกัด TC 300465 ไปตามกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงริมถนนสาย  บ้านหนองไผ่-
บ้านกุดรูทางทิศตะวันออกบริเวณพิกัด TC 285462 ไปทางทิศเหนือตามแนวริมถนนสาย บ้านหนองไผ่-บ้านกุดรู
ทางทิศตะวันออก ถึงก่ึงกลางล าห้วยกุดรู บริเวณพิกัด TC 283471 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางล าห้วย
กุดรู ผ่านกึ่งกลางล าห้วยส้มป่อย บริเวณพิกัด TC 216448 สิ้นสุดที่กึ่งกลางล าห้วยทรายบริเวณพิกัด TC 
211451 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยทราย บริเวณท่ีบรรจบกับกึ่งกลางล าห้วยกุดรู บริเวณพิกัด TC 211451 ไปทางทิศ
เหนือตามแนวกึ่งกลางล าห้วยทรายถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านแวงน้อย -บ้านป่าเป้ง บริเวณพิกัด TC 232518 ไป
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านแวงน้อย-บ้านป่าเป้ง-บ้านหนองหญ้าขาวถึงกึ่งกลางล าห้วยยางบง บริเวณพิกัด TC 
217534 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก  ประมาณ  10  กิโลเมตร 

2.2 กำรเลือกตั้ง 
จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   (ข้อมูลเม่ือวันที่   20   เดือนตุลำคม  2556)   
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   5,064  คน 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 5,057  คน 

จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. ๒๕56) 
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   3,682  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ทั้งสิ้น  5,064  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗2.70   
-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,679 คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ทั้งสิ้น  5,057  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.75 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

๓. ประชำกร 
 

       ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร ในเขตพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
 

หมู่ที่ บ้าน 2560 2561 2562 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแวงน้อย 48 27 75 50 29 79 49 29 78 
2 บ้านดอนหัน 421 396 817 423 395 818 424 393 817 
3 บ้านหนองแขม 1 341 332 673 337 330 667 334 334 668 
4 บ้านกุดรู 578 623 1201 575 618 1,193 571 619 1,190 

5 บ้านอีโล 478 479 957 480 474 954 477 479 956 
6 บ้านโคกสี 42 35 77 45 38 83 46 37 83 
7 บ้านหนองหอย 243 229 472 232 231 463 232 232 464 
8 บ้านป่าเป้ง 149 156 305 149 156 305 148 157 305 
9 บ้านโนนศิลา 238 226 464 240 227 467 240 227 467 

10 บ้านนาจาน 193 210 403 182 209 391 179 211 390 
11 บ้านโนนขี้เหล็ก 65 58 123 64 55 119 62 55 117 
12 บ้านศรีเมือง 24 17 41 22 18 40 21 17 38 
13 บ้านหนองแขม 2 546 531 1,077 539 534 1,073 534 536 1,070 

รวมทั้งสิ้น 3,366 3,319 6,685 3,338 3,314 6,652 3,317 3,326 6,643 
 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนครัวเรือนของประชำกรต ำบลแวงน้อย ประจ ำปี  2562  ทั้งสิ้น  1,942   ครัวเรือน 

หมู่ที่ บ้ำน 2560 2561 2562 
1 บ้านแวงน้อย 48 50 50 
2 บ้านดอนหัน 214 221 224 
3 บ้านหนองแขม 1 178 180 181 
4 บ้านกุดรู 372 376 378 
5 บ้านอีโล 242 243 245 
6 บ้านโคกสี 49 51 51 
7 บ้านหนองหอย 122 124 124 
8 บ้านป่าเป้ง 89 89 89 
9 บ้านโนนศิลา 120 120 122 

10 บ้านนาจาน 114 115 115 
11 บ้านโนนขี้เหล็ก 34 34 34 
12 บ้านศรีเมือง 31 31 31 
13 บ้านหนองแขม 2 290 292 298 

 รวม 
 

1,903 1,926 1,942 



 

 
 
 
 
3.2  กำรจ ำแนกช่วงอำยุ และจ ำนวนประชำกำร (สรุปข้อมูล  สถิติประชำกรจำกทะเบียนบ้ำน ปี  2562) 
 

หมู่ที่ 1  หมู่บ้ำนแวงน้อย ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

1.1 หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 50 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม - ๒ ป ี
๓ ปีเต็ม - ๕ ป ี
๖ ปีเต็ม - ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม - ๑๔ ป ี
๑๕ ปเีต็ม - ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม - ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม - ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม - ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

- 
- 
- 
1 
1 
2 
7 

21 
8 
9 

- 
1 
- 
1 
- 
- 
3 
9 
9 
6 

- 
1 
- 
๒ 
1 
2 

10 
30 
17 
15 

รวม 49 29 78 
 
 
 

หมู่ ๒ บ้ำนดอนหัน ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน  224  ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

7 
14 
15 
35 
20 
25 
42 

165 
55 
45 

4 
11 
14 
27 
15 
23 
47 

148 
56 
48 

11 
25 
29 
62 
35 
48 
89 

313 
111 
93 

รวม 423 393 816 
 

 



 
 
 
 
หมู่ 3 บ้ำนหนองแขม ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน ๑81 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเตม็ ขึ้นไป 
 

1 
6 

13 
19 
15 
16 
29 

126 
44 
65 

2 
7 

10 
27 
5 

10 
30 

115 
57 
71 

3 
13 
23 
46 
20 
26 
59 

241 
101 
136 

รวม 334 334 668 
 

 
 
 

หมู่ ๔ บ้ำนกุดรู ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 378 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

5 
8 

13 
34 
24 
13 
63 

210 
101 
100 

3 
8 

17 
41 
26 
10 
67 

223 
86 

138 

8 
16 
30 
75 
50 
23 

130 
433 
187 
238 

รวม 
 

571 619 1,190 



 
 

 
 
หมู่ 5 บ้ำนอีโล ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 245 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

2 
10 
13 
33 
12 
20 
63 

162 
88 
74 

3 
7 

15 
37 
24 
17 
50 

161 
81 
84 

5 
17 
28 
70 
36 
37 

113 
323 
169 
158 

รวม 477 479 956 
 

 
 

หมู่ 6 บ้ำนโคกสี ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 51 ครวัเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

- 
1 
3 
1 
2 
- 
1 

22 
9 
7 

- 
1 
0 
2 
0 
1 
1 

20 
9 
3 

0 
2 
3 
3 
2 
1 
2 

42 
18 
10 

รวม 
 

46 37 83 

 



 
 
 
 
หมู่ 7 บ้ำนหนองหอย ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 124 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเตม็- ๒ ปี 
๓ ปีเตม็- ๕ ปี 
๖ ปีเตม็- ๑๑ ปี 
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ปี 
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ปี 
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ปี 
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ปี 
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปเีต็ม ขึ้นไป 
 

2 
4 
4 

23 
7 
8 

21 
98 
40 
25 

5 
5 
8 

14 
6 
9 

27 
88 
28 
42 

7 
9 

12 
37 
13 
17 
48 

186 
68 
67 

รวม 
 

232 232 464 

 
 

 

หมู่ 8 บ้ำนป่ำเป้ง ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 89 ครวัเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

1 
- 
4 

16 
6 
3 

22 
41 
33 
22 

1 
3 
3 

10 
9 
8 

16 
58 
23 
26 

2 
3 
7 

26 
15 
11 
38 
99 
56 
48 

รวม 
 

148 157 305 

 
 



 
 
 
 
 หมู่ 9 บ้ำนโนนศิลำ ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 122 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

- 
4 
7 

16 
11 
11 
23 
99 
36 
32 

2 
5 
7 

18 
8 
9 

22 
86 
32 
38 

2 
9 

14 
34 
19 
20 
45 

185 
68 
70 

รวม 
 

239 227 466 

 
 
 

 
หมู่ ๑๐ บ้ำนนำจำน ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 115 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

- 
- 
5 

13 
10 
3 

21 
68 
34 
25 

3 
3 
3 

16 
11 
10 
21 
75 
33 
36 

3 
3 
8 

29 
21 
13 
42 

143 
67 
61 

รวม 
 

179 211 390 



 
 

 
 
หมู่ ๑1 บ้ำนโนนขี้เหล็ก ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 34 ครวัเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

- 
2 
- 
2 
1 
3 
9 

29 
7 
9 

- 
- 
1 
5 
3 
1 
4 

21 
7 

13 

- 
2 
1 
7 
4 
4 

13 
50 
14 
22 

รวม 
 

62 55 117 
 

 
 

 
 

หมู่ ๑2 บ้ำนศรีเมือง ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 31 ครวัเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปีเต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 

- 
1 
2 
- 
- 
2 
4 
6 
5 
1 

- 
- 
1 
- 
- 
1 
1 

11 
2 
1 

- 
1 
3 
- 
- 
3 
5 

17 
7 
2 

รวม 21 17 38 
 

 
 
 



 
 
 
หมู่ ๑3 บ้ำนหนองแขมสอง ต ำบลแวงน้อย อ ำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 

๑.๓ หมู่บ้ำน/ชุมชนนี้มีครัวเรือนทั้งหมด จ ำนวน 298 ครัวเรือน 
1.๕ จ านวนประชากร แยกตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอำยุ ชำย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 
1 ปีเต็ม- ๒ ปี 
๓ ปีเต็ม- ๕ ปี 
๖ ปีเต็ม- ๑๑ ป ี
๑๒ ปีเต็ม- ๑๔ ป ี
๑๕ ปเีต็ม- ๑๗ ป ี
๑๘ ปีเต็ม- ๒๕ ป ี
๒๖ ปีเต็ม- ๔๙ ป ี
๕๐ ปีเต็ม- ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป 
 

5 
5 

15 
28 
26 
17 
70 

200 
92 
76 

5 
9 
7 

31 
12 
14 
60 

200 
91 

107 

10 
14 
22 
59 
38 
31 

130 
400 
183 
183 

รวม 
 

534 536 1,070 

 

๔. สภำพทำงสังคม 
4.1 การศึกษา ข้อมูลด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ในพ้ืนที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแวงน้อย  มีโรงเรียน(ในสังกัด สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จ านวน 4  
โรงเรียน  

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จ านวน
บุคลากรครู 

จ านวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล (ขยายโอกาสถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

หมู่ 13 14 92 

2 โรงเรียนบ้านกุดรู หมู่ 4 8 67 
3 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน หมู่ 2 4 33 
4 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ าซับ หมู่ 8 4 26 

 
กำรจัดกำรศึกษำ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับ

อนุบาล  3 ขวบ  ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน ได้ถ่ายโอนการจัด
การศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2545   โดยสนับสนุนด้าน
วัสดุการศึกษา ด้านวิชาการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้ช่วยด าเนินการต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล  3  ขวบ จ านวน 2 ศูนย์ คือ 

 
 



 
 
 
 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน  ตั้งอยู่  บ้ำนนำจำน หมู่ที่ 10 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
51 40 91 6 42 40 82 6 

 

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองแขม  ตั้งอยู่บ้ำนหนองแขม   2  หมู่ที่ 13 
 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ชำย หญิง รวม จ ำนวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
ชำย หญิง รวม จ ำนวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
50 44 94 5 37 40 77 5 

 

(ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน   2562  จากส่วนการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
เพ่ือให้ประชาชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย มีความเชื่อมั่นจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ หลักสูตรวัสดุการศึกษาให้
ดีอยู่เสมอ 

 ศูนย์กำรเรียนชุมชนประจ ำต ำบลแวงน้อย (กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย) 
  มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประจ าปีการศึกษา   2562   ดังนี้ 
- ระดับประถมศึกษา                            ประมาณ          3          คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ประมาณ     116   คน   

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        ประมาณ       161   คน   
4.2  กำรสำธำรณสุข  
- ต าบลแวงน้อย ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบลในเขตพ้ืนที่ 
4.2  กำรสำธำรณสุข  
- ต าบลแวงน้อย ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบลในเขตพ้ืนที่ 
4.3  กำรสังคมสงเครำะห์  
ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีผู้ติดเชื้อ HIV  ที่รายงานตัวต่อศูนย์โรคเอดส์

อ าเภอ     แวงน้อย และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีจ านวน  23 คน
ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของศูนย์โรคเอดส์อ าเภอแวงน้อย (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2562  จากงานพัฒนา
ชุมชน ส านักปลัด) 

ข้อมูลผู้สูงอำยุ  
ในเขตต าบลแวงน้อย มีผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพ ณ เดือน พฤษภาคม  2562 จ านวน 1,134 คน 

(ข้อมูล ณ เดือน  พฤษภาคม  2562 จากงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด) 
ข้อมูลผู้พิกำรทุพพลภำพ   

ในเขตต าบลแวงน้อย มีจ านวนผู้พิการที่ที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบล    
แวงน้อย จ านวน 204  คน(ข้อมูล ณ  เดือน  พฤษภาคม  2562 จากงานพัฒนาชุมชนส านักปลัด) 

 

 
 
 



 
 

๕. ระบบบริกำรพ้ืนฐำน 

๕.1 กำรคมนำคมขนส่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย   
การคมนาคมของต าบลแวงน้อย  มีถนนสายหลักที่มีสภาพการใช้งานดี คือ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2065 (เมืองพล – ชัยภูมิ) ส่วนถนนเชื่อมระหว่างต าบลและหมู่บ้านจะมีถนนลาดยางสายหลักเป็นทาง
หลวงจังหวัดหลายสาย ดังนี้ 

1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) เริ่มต้นจากอ าเภอพลถึงจังหวัดชัยภูมิ  ผ่าน
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7,บ้านกุดรู หมู่ที่ 4, บ้านแวงน้อย       
หมู่ที่ 1,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6,บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12  

2.ถนน รพช .(เดิม ) หมายเลข ขก 3029 จากอ าเภอแวงน้อยถึงบ้านโคกล่าม ต าบลท่าวัด         
ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  คือ หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 10 และบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 

3.ถนนโยธิการจังหวัด (เดิม)หมายเลข  ขก 2047 จากอ าเภอแวงน้อย ถึงบ้านหนองหญ้าขาว ต าบล
ท่านางแนว ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ,
บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 และบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 

4.ถนน รพช. (เดิม) หมายเลข ขก 3056 จากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 (เมืองพล-
ชัยภูมิ)ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 ณ ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านหมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยคือ บ้านหนองแขม 1 หมู่ที่ 3 และบ้านหนองแขม 2หมู่ที่ 13 

5.ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข ขก 2124 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065  
(เมืองพล-ชัยภูมิ) ถึงบ้านแวงน้อย เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล       
แวงน้อย  คือบ้านอีโล หมู่ที่ 5 และบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 

6.ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข 2087 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065   
(เมืองพล-ชัยภูมิ) ณ บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ต าบลแวงน้อย ถึงบ้านหนองไผ่ ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ถนนภำยในหมู่บ้ำนภำยในต ำบลแวงน้อย 
(1) ถนน คสล.   จ านวน  70  สาย/ยาว  20 กม.  สภาพใช้งานได้ดี 
(2) ถนนลูกรัง   จ านวน  22  สาย/ยาว  24 กม. สภาพใช้งานได้ดี 
(3) ถนนลาดยาง  จ านวน  2    สาย/ยาว  6 กม.  สภาพใช้งานได้ดี  
(4) ถนนดิน   จ านวน  5    สาย/ยาว  3     กม.  สภาพใช้งานได้ดี  
(5) ถนนหินคลุก  จ านวน  24  สาย/ยาว  23 กม.  สภาพใช้งานได้ดี  

5.2 กำรไฟฟ้ำ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 เปอร์เซ็นต์ มีบางส่วนที่ยัง

ไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากการตั้งบ้านเรือนใหม่  และตั้งบ้านเรือนไกลจากเขตไฟฟ้าจึงไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
ต้องใช้งบประมาณมาก ทั้งนี้ในส่วนที่ยังคงเป็นปัญหาในพ้ืนที่คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ       
ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในและวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ ได้ตั้งงบประมาณในส่วน
นี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่อไป 

 ๕.๓ กำรประปำ 
การประปา เขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  โดยส่วนมากมีการใช้ระบบ

ประปาหมู่บ้านซึ่งมีการบริหารจัดการกันเองภายในหมู่บ้าน และมีบางส่วนที่ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจาก
บ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตการบริหารของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพล คือหมู่ที่ 7 บ้านหนองหอย และหมู่ที่ 4 
บ้านกุดรู ทั้งนี้สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่จะมีปัญหาการขาด
แคลนน้ าเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือน มีนาคม  ถึง เดือน พฤษภาคม  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล ได้



ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการใช้รถบรรทุกน้ าแจกจ่ายส าหรับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าและ
ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  ด้ำนกำรเกษตร  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ  90 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำ 

 ประเภทแหล่งน้ ำ 
หมู่ที ่ ประปา บ่อบาดาล สระน้ า ฝาย ท านบ บ่อน้ าตื้น ห้วย/คลอง  อื่น ๆ 
1 1 2 1 2 - - 1 - 
2 2 3 2 1 - - 2 - 
3 1 2 1 1 - - 2 - 
4 1 - 5 1 - - 3 - 
5 1 2 2 6 - - 2 - 
6 - - - 1 - - 1 - 
7 1 1 3 1 - - 2 - 

        8 1 8 3 1 - - 1 - 
9 1 3 2 2 - - 1 - 

10 1 3 3 1 - - 1 - 
11 1 - 1 - - - 2 - 
12 1 1 - 1 - - 1 - 
13 2 2 1 - - - 1 - 
รวม 14 27 24 18 - - 20 - 

๖.2 กำรพำณิชย์/และกลุ่มอำชีพ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
- ปั๊มน้ ามันและก๊าช  (ขนาดเล็ก) 3 แห่ง   - โรงส ี  22 แห่ง 
- ฉางข้าว    1   แห่ง  - ร้านค้า  66 แห่ง 
- ห้องเช่า/บ้านเช่า    4  แห่ง  - ร้านเสริมสวย   4  แห่ง 
- ร้านขายอาหาร     1  แห่ง  - ร้านเกมส์  2   แห่ง 
- โรงท าขนมจีน    5        แห่ง  - ร้านขายพันธ์ไม้ 1        แห่ง 
- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/ซ่อมรถยนต์  9  แห่ง  - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 5  แห่ง 
- โรงหนึ่งปลาทู   1  แห่ง  - โรงเย็บผ้า 1   แห่ง 
- เขียงหมู    1  แห่ง  - เสาสัญญาณโทรศัพท์ 1 แห่ง 
- เขียงหมู     1  แห่ง 

 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 กำรนับถือศำสนำ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  98.7 

และ ศาสนาคริสต์ร้อยละ  1.3 โดยมี  ศาสนสถาน ในพื้นที่ จ านวน  10  แห่ง  ดังนี้  
 

 1.วัดดอนศิลา  ตั้งอยู่บ้านดอนหัน   หมู่ที่ 2 
 2.วัดราษฎร์บ ารุง ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 1  หมู่ที่ 3 
 3.วัดศรีธงชัย  ตั้งอยู่บ้านกุดรู     หมู่ที่ 4 
 4.วัดอัมพวัน  ต้ังอยู่บ้านอีโล      หมู่ที่ 5 
 5.วัดสังข์ศิริโภคา  ตั้งอยู่บ้านหนองหอย    หมู่ที่ 7 
 6.วัดอัสสัสถาราม ตั้งอยู่บ้านป่าเป้ง    หมู่ที่ 8 
 7.วัดศีลขันธาราม ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา     หมู่ที่ 9 
 8.วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่บ้านนาจาน    หมู่ที่ 10 



 9.วัดสว่างอุดรวรุณศรี ตั้งอยู่บ้านโนนขี้เหล็ก    หมู่ที่ 11 
10.โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2    หมู่ที่ 13 
 

 
 
 

7.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี 
- งานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว      ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   
 

7.3 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  - สมาชิก  อปพร.     จ านวน     120  คน 
  - อาสาสมัครกูชีพ    จ านวน      9  คน 

 

7.4 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า

เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ  ภำษำถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน  

 

  7.5 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
          ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 

    8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าใต้ดินเป็นบางส่วน แต่มีบางพ้ืนที่

เค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
8.๒ ป่าไม้  ลักษณะของป่าไม้ เป็นป่าแพะ และป่าแดง ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง 

 

9  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพ  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  
 

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  
   

1.  นายหนูกาลน์     นิบุญท า          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
2.  นายชัยวัฒน์     ทองน้อย                รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
3.  นายอนุศักดิ์     มีทอง                รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

      4.  นางทองใบ      สมแวง                      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

1. นายไสว  ศรีอุ่น               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่  1 
2. นายประยัติ  ศรีอุ่น          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 1 
3. นายส ารอง  ปัตตาทานัง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 2 
4. นายบุญยม  หนูนา           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 2 
5. นายวันชัย  ปุ้งโพธิ์                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ท3 
6. นายวิเชียร  ดวงจุมพล                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 3 
7. นายนราศักดิ์  พิมสาร                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 4 
8. นางกนกนาถ  จันทร์สี               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 5 



9. นายนนทกานต์  นาอุดม            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 5 
10.นางนิรดาพร  ปัสสา               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย หมู่ที่ 6         
11. นางดุสิต  มูลหล้า                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 6 
 
 
12. นายสม  นาแพง                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 7 
13. นายสุริยา  ศรีกุฏ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 7 
14. นายสถิต  อันนารี                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 8 
15. นางละอองดาว  นันทวิทยาคม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 8 
16. นายบุญถัน  นาอุดม                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 9 
17. นายเสมือน  นาอุดม                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 9 
18. นายกิตติศักดิ์  ศรีโยธา             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 10 
19. นายสมคิด  ข าโพธิ์                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 11 
20. นางจินตนา  กุลสุวรรณ์            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 12 
21. นายสุวรรณ์  นาอุดม               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 13 
22. นายสมพร  บุญประสพ            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  หมู่ที่ 13 

 

รำยชื่อผู้ใหญ่บ้ำนในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 
1. นายวันทอง  ชัยช่วย                   หมู่ที่   1  บ้านแวงน้อย 
2. นายชนะ  ใจเที่ยง                    หมู่ที่   2  บ้านดอนหัน 
3. นายสมศักดิ์  วิชาธรรม               หมู่ที่   3  บ้านหนองแขม 
4. นายไชยา  ศรีคุณ                    หมู่ที ่   4  บ้านกุดรู 
5. นายภูมินทร์  คุณปรึกษา            หมู่ที่   5  บ้านอีโล 
6. นายธนากฤต  อภัยบัณฑิตกูล        หมู่ที่    6  บ้านโคกสี 
7. นายประพวน  ค ากอง               หมู่ที่   7  บ้านหนองหอย 
8. นายพิชัย  ทิพวงษ์                    หมู่ที่   8  บ้านป่าเป้ง 
9. นายณรงค์  นาอุดม                   หมู่ที่   9  บ้านโนนศิลา 
10. นายโสพิน  แก้วอุดร              หมู่ที่   10  บ้านนาจาน 
11. นายอรุณ  ข าโพธิ์                   หมู่ที่   11  บ้านโนนขี้เหล็ก 
12. นายสุรพล  กิตติปัญจมาศ(ก านันประจ าต าบลแวงน้อย)      หมู่ที่   12  บ้านศรีเมือง 
13. นายเกษม  สาคร                            หมู่ที่  13  บ้านหนองแขมสอง 

              

โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร  (จ ำนวน  ๕  ส ำนัก/กอง) 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พนักงำนจ้ำง 

๑.  ส ำนักงำนปลัด 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  นักทรัพยากรบุคคล   
(5)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(6)  นักพัฒนาชุมชน  
(7)  นักจัดการงานทั่วไป   
(8)  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
   (๑)  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
   (2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
    (4)  พนักงานขับรถยนต์   
    (5)  พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกขยะ)  
    (6)  พนักงานขับรถยนต์   
    (7)  พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ า)  
-  พนักงานจ้างทั่วไป  



    (๑) คนงานทั่วไป)   
    (2) พนักงานดับเพลิง 
    (3) ยาม 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการคลัง   
(3)  นักวิชาการการเงินและบัญชี   
(4)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(5)  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

๓. กองช่ำง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ   

   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (๒)  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

๔.  กองกำรศึกษำ 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  7  ต าแหนง่ 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑) ผู้ดูแลเด็ก   จ านวน  4  ต าแหน่ง 
 
 

๕.  กองส่งเสริมกำรเกษตร 
(1) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร   
 

 
 

รวม 
 

จ ำนวน  24    คน 
 

จ ำนวน  17     คน 
 

  
  

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล  กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยถือปฏิบัติแล้วนั้น เนื่องจาก ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับอัตราก าลังของพนักงานส่วนต าบล  จึงเปลี่ยนแปลงค าสั่งการแบ่งงาน  และมอบหมายหน้าที่การงานความ
รับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล  ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ออกเป็น 1  ส านัก กับอีก 4 กอง ทั้งหมด  ๕  ส่วนราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  24 คน พนักงานจ้าง  
จ านวน 17    คน  รวมทั้งสิ้น   41  คน    โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

 

1. ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
 -  มีหน้าที่ควบคุมและความรับผิดชอบในหน้าที่ของงานส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไป  และราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยเฉพาะรวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ  ดังนี้  

  ๑ งำนบริหำรทั่วไป   

  ๒ งำนนโยบำยและแผน   
    ๓ งำนสวัสดิกำรและพัฒนำชุมชน    

๔ งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย   
   



 
 
 
 
๒. กองคลัง 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ

เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ 
เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 

๑ งำนกำรเงิน  และงำนบัญชี   
          2 งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้    

          3 งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
 

  ๓. กองช่ำง 
 - มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การ
จัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การ
ควบคุม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ประกอบด้วยงานภายใน  ดังนี้ 
 

 ๑. งำนก่อสร้ำง   

2. งำนออกแบบและควบคุมอำคำร   
       

๔. กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
       มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
     ๑ งำนบริหำรกำรศึกษำ  

 

5.ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร  
- มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเกษตร ด้านสัตว์แพทย์ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยงานภายใน ดังนี้ 
๑  งำนส่งเสริมกำรเกษตร   
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  
 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  2  
 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๑.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 

๑.๑ แผนยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐  ปี 
       การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

๑. ควำมเป็นมำ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  และยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้
ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน ในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐  เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ 
คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 



๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 
 
 
 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ              

ระยะ ๒๐ ปี  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยก
ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลา ของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ  ภายใน  เดือน  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

๒. สำระส ำคัญ 
           ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

       ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ  ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
              

 



 
 
 
 
 
 
  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีคว ามแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับ ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญ ในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวส ารององค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้าย
มาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ส าคัญหลายประการ ทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยง
ต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความ
ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนาดใหญ่และเป็นวง
กว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิต
เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความม่ันคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือค้านอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน า
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญ
จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้าง



ประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ  ประเทศ
กลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามใน

การกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้
ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษย์
ชนจะเข้มข้นมากขึ้น’ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากร            วัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการ
ว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ 
๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณะสุข บริการสาธารณะ
และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความ
เสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนด
กรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงิน
ส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูก
เอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม 
และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคน
โดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือ
ระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐาน
การผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหาร
จัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง



ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใสและขาดความรับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ  โลจิสติกส์  รวมทั้งการบริหารจัดการน่าจะยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ า 

 
 
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้านทั้งนี้  ปัจจัยและเงื่อนไข
ภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคน
ในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุ จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
นัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติ
ต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความ
จ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้า
และบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อย
มลพิษ สิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 
๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถ
ยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อย
หรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว   ทั้งนี้ เงื่อนไขใน
ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็น
จุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  
การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค



ส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วน
ต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้อง มี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ 
พัฒนาภายในประเทศ  การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ  กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่
ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำม

หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ      
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

          ๒.๓ ยุทธศำสตร์ชำติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก 

รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 
 
 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ

การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 



(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

 
 
 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ

เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

๔ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่

เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๕ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 

รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
๖ ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ

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

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

 

๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล     แวงน้อย มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ ซ่ึงมีท้ังหมด  10   ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 



ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศไทย

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

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

๒. สถำนะของประเทศ 
๒.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในกำรขยำยตัวทำง

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

๒.๒.๒ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง แต่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต           
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ



เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙          
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 
 
 
 
๒.๑.๓ ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำดพลังในกำร

ขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรแก้ไข
ปัญหำเชิงโครงสร้ำง กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และกำรดำเนินนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร
เศรษฐกิจในอนำคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

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

๒.๑.๖ สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับกำร
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง



ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ

ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, 
๓.๓๕ , ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา          
ของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ
ก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน             
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางบกได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และ
มีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้
ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 

๒.๒ ด้ำนสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิง

ปริมำณและคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและกำร

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

(๒) ก ำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง และแรงงำนกว่ำร้อยละ ๓๐ เป็นประชำกรกลุ่มเจเนอเรชั่น 
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป  ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อย
ละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อ
รูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 



(๓) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำน
สุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอำยุจำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้ น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ 
ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

 
 
 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง มีหลำกหลำย
รูปแบบมำกขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ 
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพ  กำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม              
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม       
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อน
ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำย
รำยได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ 
เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขณะที่โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบทและระหว่ำงภูมิภำค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 



(๓) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค  โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน  แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่ เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕             
เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

 
 
 
(๕) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง

กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

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

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มำกขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบควำม
ต้องกำรของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดควำมเสื่อม

โทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น 



(๑) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุก
รุกท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศใน
ปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม ท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำมทรัพยากรดินและที่ดิน
มีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตก
อยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

 
(๓) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกท ำลำย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่
ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชาย
เลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร แต่ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนดี
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
น าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่
ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดี
ขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ 
GDP ร้อยละ๑ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ 
ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าใน
ประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มี
ปริมาณการกักเก็บน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาล
ขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่
ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง
ร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗  มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจาก



ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 
 
 
 
 
 
(๒) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ

ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัด
น้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตรำกำรเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรงมำก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่



ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 

๒.๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
๒.๔.๑ ด้ำนธรรมำภิบำล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วนจากการประเมิน       

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  

 
 
 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิ

บาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) 
หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วน
ตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 

๒.๔.๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
(๑) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 



(๒) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจ
และถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน  

 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย 

จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท.ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม 
การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ
สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
 

๒.๔.๓ ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจั ดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ 
ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และ
มาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภำยใน 
๓.๑.๑ ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ            

ฉบับที่  ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ           
๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 



ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น           
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ 

 
 
 
 (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ

ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ 
 (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย 
(๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ

ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ
ในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม
ภูมิภาคและในเวทีโลก 
 

๓.๑.๒ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 

 

๓.๑.๓ ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่



ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ควำมเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค 

 
 
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ

ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 

๓.๑.๕ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วำงกรอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

เอื้อต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงาน
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 

๓.๒ บริบทภำยนอก 
๓.๒.๑ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)           

จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว



โลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับ
ประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

 
 
 
 

 

๓.๒.๒ กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ

ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 

๓.๒.๓ ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำนมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้าน
อุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้าน
สถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน         



(๔) ตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 
 
 
 
 

๓.๒.๔ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภู มิอำกำศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ ำเติมต่อ

สถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่ งยื น ใน กรอบ สห ป ระชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ใน ช่ ว ง เวล า ๑ ๕  ปี  โด ย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ  
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ



พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 
๔.๓ เป้ำหมำย 
๔.๓.๑ กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย
อย่ำงมีคุณภำพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 

๔.๓.๕ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕. แนวทำงกำรพัฒนำ 



๕.๑ กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
๕.๑.๑ กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 
 
๕.๑.๒ กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขา
การผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด 
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึนตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง              
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ 

๕.๑.๔ กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับ



การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ 

 
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ

รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
๕.๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพ
และประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 



๕.๒.๓ กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง 

 
 
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้

การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
๕.๓.๑ กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย  

 (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

๕.๓.๔ กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้ง



การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดินเป็นต้น 

๕.๔ กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
๕.๔.๑ กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

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

 
 
 
๕.๔.๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ

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

๕.๔.๓ กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ          

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม 
และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 



ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

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

 
 
 
 
๕.๕.๕ กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ 

๕.๖ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
๕.๖.๑ กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

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

๕.๖.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดบัพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 
 

1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด  
1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  



(พ.ศ.2557–2560) (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น–มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2550 จัดบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัดโดย     
มีจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  จังหวัดขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  หรือเรียกว่ากลุ่ม“ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ”กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  พ.ศ.2557 – 2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต
รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้   

 
 
 
  

 

วิสัยทัศน์ 
“เพิ่มผลิตภำพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้ำว  อ้อย  มันส ำปะหลัง ) อุตสำหกรรม กำรค้ำ  กำรบริกำรกำร

ท่องเที่ยว  และกำรลงทุนสู่สำกล  
 

เป้ำประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 

เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดพึงปรารถนาในระยะยาว  4  ปี  จึงได้ก าหนด
เป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้   
 1)เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
 2)เพ่ิมมูลค่าการค้า  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
 3)พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 4)เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัดรวม 
1) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP 
3) ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  
4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด  

และกลยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์รวม 4 ประเด็นยุทธศ าสตร์  
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต  กำรแปรรูป  กำรค้ำ  พืชเศรษฐกิจให้มี
ควำมเข้มแข็ง 

1) เป้าประสงค์ 
     ๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี 
     ๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากสินค้าเกษตร 

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง  GAP  
2.2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  



3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) พัฒนาการค้า  การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรบริกำร กำรลงทุนและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

1) เป้าประสงค์ 
   ๑.๑) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด  
   ๑.๒) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองรับการลงทุน 
 
 
 
 

   1.3) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในกลุ่มจังหวัด  
2) ตัวชี้วัด 
2.1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด  
2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด  

2.3) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด  
๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  4  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน   
3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญด้าน

อุตสาหกรรม   
3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร   

      3.4) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   
1) เป้าประสงค์ 
   ๑.๑) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
   ๑.๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ     

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว  
2.2) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่  
2.3) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  
1) เป้าประสงค์ 
   ๑.๑) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน  
   ๑.๒) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
 1.3) สู่พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน   
2) ตัวชี้วัด 



2.1) จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 

1. หอมมะลิ 
- เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก  ( valley of the best 

jasminerice) 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
- ศูนย์กลางการวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ  

 
 

2.ผ้าไหม 
-  ไหมไทยสู่สากล 
3.ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
-  ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค้า 
-  ฐานการผลิตอ้อย  
4.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า  การลงทุน  การบริการ 
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5.การท่องเที่ยว 
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์โบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ  4 เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น    พระ

ธาตุยาคู  พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล  
6.ศูนย์กลางการศึกษา 

- เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
- การน าผลงานการวิจัยไปใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 

 1.4 แผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561 – 2564 
 วิสัยทัศน์  “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการบริการของ

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 พันธกิจ   

 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง

กับความต้องการของตลาด 
 4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ป้ำประสงค์รวม 

 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 



 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอยา่งยั่งยืน 

 4. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการ

แข่งขัน   
ยุทธศำสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศำสตร์ที่ 5   การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศำสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
1.5   กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  

 ประจ ำปี  2561 – 2563 
   

วิสัยทัศน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน  

การบริการและการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล  

อย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
 ประจ ำปี  2561 – 2563   ประกอบด้วย  8   ยุทธศำสตร์ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำเมืองและชุมชน  ประกอบด้วย  5   แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 



 2.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
   3.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
  4.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร  

 5.สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนการจราจรและการลด
อุบัติเหตุ 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย 5  แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดปลอดภัย 
3.พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
 
 
 
4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 

         5 สนับสนุนชุมชน  หนว่ยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษาความ
สะอาดของครอบครัว ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาด  ทางระบาย  การก าจัดของเสีย) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง ประกอบด้วย 7  แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียน

ไดร้ับการพัฒนาเต็มศักยภาพ   
2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการ

กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ

ประชาชน  
5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ 
6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมอาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเอง

และสังคม  
7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
   

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 7  แนวทำง  
 1 การบริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน ป่าต้นน้ าล าธาร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ อย่างยั่งยืน  
 2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
 5  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.  ตามศักยภาพสิ่งแวดล้อม 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย  5    แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย  (Food  Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์
เพ่ือภาวะสุขภาพ 
 4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
 5 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพื้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ ประกอบด้วย  5     แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  
1  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 
3   สนับสนุนการฟื้นฟูแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล 

สุขภาพ 
 

4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)และพัฒนารูปแบบการบริการ
ประชาชน  

5 เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนา ระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

  

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขัน ภำยใต้หลัก 
               ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย   5    แนวทำงกำรพัฒนำ  
 1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 3 พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้   
 4 พัฒนาส่งเสริม  การพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 8  กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย 5 แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน   
2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชะนีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ

จากการพัฒนาในท้องถิ่น  
 

 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา องค์การบริหาร            
ส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 28          
แนวทางการพัฒนา  เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย ประจ ำปี  พ.ศ. 2561 – 2565 
 

2.1  วิสัยทัศน์  (Vision)  ในกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย 



“ต ำบลแวงน้อยเมืองน่ำอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหำรบ้ำนเมืองด้วยหลัก          
ธรรมมำภิบำล  สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี”  

 
 

2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  ประจ ำปี  2561 – 2564 
 

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มา
จากสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนา
อ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ในโลกแห่ง
การแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลน้อย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   8  ด้านดังนี้   

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแวงน้อย  
 ประจ ำปี  2561 – 2564 ประกอบด้วย  8   ยุทธศำสตร์ดังนี้ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำเมืองและชุมชน  ประกอบด้วย  5   แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1.พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรชุมชนเมืองและชนบทอย่ำงทั่วถึงและเป็นระบบ 
 2.พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน  
 3.พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมี             

ส่วนร่วม  
4.ส่งเสริมสนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  
5.สร้ำงวินัยประชำชนและควำมร่วมมือในกำรดูแลควำมเป็นระเบียบชุมชนกำรจรำจรและกำร

ลดอุบัติเหตุ 
 

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ประกอบด้วย 5  แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเส้นทำงคมนำคมขนส่งให้ได้มำตรฐำนและท่ัวถึง 
2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรขนส่งมวลชนให้ได้มำตรฐำน  สะดวก  สะอำดปลอดภัย 
พัฒนำจังหวัดเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และเป็น

ศูนย์กลำงกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงสมดุล  
4 พัฒนำพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงำม  เหมำะสม 
5 สนับสนุนชุมชน  หน่วยงำน  ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำล  และรักษำควำม

สะอำดของครอบครัว ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลำด  ทำงระบำย  กำรก ำจัดของเสีย) 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง ประกอบด้วย 7 แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในระบบให้ได้มำตรฐำนและสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ   
2 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยส ำหรับประชำชนทุกเพศทุกวัย

อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ  



3 พัฒนำส่งเสริมและสนับสนุนกำรกีฬำขั้นพื้นฐำนสู่ควำมเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬำมืออำชีพและกำร
กีฬำ/นันทนำกำรเพื่อออกก ำลังกำย  

4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำกำรประกอบอำชีพ/ทักษะฝีมือที่เหมำะสมตรงศักยภำพของ
ประชำชน  

5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมหลัก  12  ประกำร 
6 เพิ่มพื้นที่สร้ำงสรรค์แก่เด็กและเยำวชน กิจกรรมอำสำ เพื่อกำรใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่ำ

ตนเองและสังคม  
7 ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชำชนในกำร

เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง    
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน     
7  แนวทำง  

1 กำรบริหำรจัดกำร  อนุรักษ์  ฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่ำ ป่ำชุมชนป่ำต้นน้ ำล ำธำร ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ อย่ำงย่ังยืน  

 
  
 
 

2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู  และเพิ่มพื้นที่ป่ำ  ป่ำชุมชน  และป่ำต้นน้ ำล ำธำรให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ 
 3 พัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ ำธรรมชำติ แหล่งน้ ำใต้ดิน และกำรบริกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภำพโดยประชำชนมีส่วนร่วม 
 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ ำเสีย  
 5  สร้ำงสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6  ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือกโซล่ำฟำร์ม 
 7 พัฒนำต้นแบบกิจกรรม/สำธิต  แนวทำงกำรใช้พลังงำนทำงเลือกใน อปท.  ตำมศักยภำพ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน ประกอบด้วย  5    แนวทำงกำรพัฒนำ  
1 พัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันได้ 
2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ภำคเกษตร 
3  ยกระดับคุณภำพกำรผลิตพืชอำหำรที่ปลอดภัย  (Food  Safety) และสนับสนุนกำรเกษตร

อินทรีย์เพื่อภำวะสุขภำพ 
4 สนับสนุนกำรพัฒนำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรที่เหมำะสมและนวัตกรรมใน

พื้นที่ 
5 ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้  กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับพื้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ ประกอบด้วย  5 แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้  
1 พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีคุณภำพและเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมในระดับ

ปฐมภูมิ 
2  พัฒนำระบบบริกำรทำงสังคมให้มีคุณภำพและเข้ำถึงอย่ำงเท่ำเทียม 
3  สนับสนุนกำรฟื้นฟูแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทำงเลือกตำมควำมเหมำะสมและเชื่อมโยงกับ

กำรดูแลสุขภำพ 



4 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคสำธำรณสุขมูลฐำน(อสม.)และพัฒนำรูปแบบกำร
บริกำรประชำชน  

5 เฝ้ำระวัง  ป้องกันโรคติดตอ่โรคอุบัติใหม่และกำรเผยแพร่ระบำดในพื้นที่ และพัฒนำ ระบบ
กำรส่งต่อร่วมกับหน่วยบริกำรที่มีคุณภำพ  

 

ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขัน 
ภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย  5  แนวทำงกำรพัฒนำ  

1 เสริมสร้ำงค่ำนิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสำธำรณะและวัฒนธรรมที่ดีงำมแก่เด็กและ
เยำวชน  

2 อนุรักษ์ สืบสำนท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น  

3 พัฒนำส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันได้   
4 พัฒนำส่งเสริม  กำรพำณิชย์  กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
5 ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้  และกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำร

ประกอบอำชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 8  กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ประกอบด้วย 5            
แนวทำงกำรพัฒนำ  

1 ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ประชำชน   
2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในกำรปฏิบัติงำน

และบริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 
3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง  
4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยของภำคประชำชน  
5 พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและควำมโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชำชะนีส่วนร่วมในกำร

ประเมินผลกระทบจำกกำรพัฒนำในท้องถิ่น  
 

             2.3 เป้ำประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น   จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 
 1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 3. การจัดการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ให้มีประสิทธิภาพ  
 4. การพัฒนาแหล่งน้ า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
 6. การจัดการด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส และการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และเพ่ิมศักยภาพชุมชนในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

8. การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่านางแนว มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 



      2.4 ตัวช้ีวัด 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการด้านการป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
2. จ านวนโครงการเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. จ านวนอุบัติเหตุลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. จ านวนก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
2. จ านวนโครงการสร้างร่องระบายน้ า 
4. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
5. จ านวนโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า 
6. จ านวนโครงการสร้างฝายน้ าล้น 
7. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้
ครบทุกครัวเรือน 



 

 

 

 

  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

1. จ านวนโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 
2. จ านวนโครงการในการจัดแข่งขันกีฬา 
3. จ านวนโครงการเพื่อส่งเสริมเยาวชนและด้านสังคมสงเคราะห์ 
4. จ านวนโครงการจัดงานพิธี งานรัฐพิธี และงานวันส าคัญของทาง
ราชการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่าและพัฒนาคลอง 
2. จ านวนโครงการกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนจัดกิจกรรมจัดการขยะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

1. จ านวนโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมตามหลักปรัชญา 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จ านวนโครงการป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
3. จ านวนขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การสร้างเสริมสุขภาวะ  1. จ านวนโครงการกิจกรรมให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
2. จ านวนโครงการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทาง 
 สังคมให้เข้มแข็งและ พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือ
การแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
    และประเพณี 
2. จ านวนของกลุ่มอาชีพหรือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริม 
    อาชีพของประชาชน 
3. จ านวนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับ 
    เบี้ยยังชีพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหาร 
ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ 
    พัฒนาท้องถิ่น 
2. ร้อยละของรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ 
    ให้บริการ  
4. จ านวนโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรถูกต้องรวดเร็ว 
 



 2.5 ค่ำเป้ำหมำย 

   

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป้ำหมำย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

1. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าท่วมขัง 
2. เพ่ือป้องกันและลดจ านวนอุบัติเหตุในชุมชน 
3. เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. เพื่อให้การคมนาคมทางบก สะดวก รวดเร็ว  ปลอดภัย 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคอย่างพียงพอ 
3. เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้า 
    สาธารณะเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและ 
 ศักยภาพพลเมือง 

1. เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสุขภาพพลานามัย 
    สมบูรณ์แข็งแรง 
3. ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและการสังคมสงเคราะห์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ                    
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก 
    ต้นไม้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่าง 
                    ยั่งยืน 

1. เพื่อส่งเสริมประชาชนให้ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การสร้างเสริมสุขภาวะ 1. เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
2. เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทาง 
 สังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือ
การแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ 
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
4. เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และ 
     ผู้ด้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหาร 
   ภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภบิาล 

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน  
2. พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติ  
    งานเพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้
พร้อมบริการประชาชน 
 



   2.6 กลยุทธ์ 

     2.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งเดิมเกษตรกรในพ้ืนที่มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน        
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันท าให้ในพ้ืนที่ของ อบต.แวงน้อย           
มีเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และรวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบได้  
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเอาไว้ว่า“ อบต. แวงน้อยเมืองน่ำ
อยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง บริหำรบ้ำนเมืองด้วยหลักธรรมำภิบำล สืบสำนวัฒนธรรมประเพณี ”  

 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน 
2. พัฒนา ปรับปรุงทางระบายน้ า 
3. รณรงค์และตั้งจุดตรวจเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 
4. รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. พัฒนา ปรับปรุง และบูรณะถนน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและ 
ศักยภาพพลเมือง 

1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา งานพิธีส าคัญและรัฐพิธีต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ 
3. ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน และกลุ่มสตรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากร  
 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดม 
    สมบูรณ์ 
 2.การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล มูล ฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 1. ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร และสนับสนุนการปลูกพืช 
    เศรษฐกิจ 
2. การป้องกันโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การสร้างเสริมสุขภาวะ 1. สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
2. การให้บริการสาธารณสุขที่รวดเร็ว 
3. การป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในชุมชน เช่น โรคไข้หวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้
เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน
ภายใต้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีให้แก่เยาวชนและประชาชน 
2. การฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม 
3. สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
4. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และติดเชื้อเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
                     ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 



ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คณะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการ เช่นโครงการที่มีลักษณะการพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร เพ่ือให้
เกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปปรับใช้ และโครงการที่มีลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการท า
การเกษตรผสมผสาน อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือท าการเกษตร              
ของเกษตรกรให้เพียงพอตลอดทั้งปี ด้านการคมนาคม การสัญจรการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
ของเกษตรกรต าบลแวงน้อย  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยมีเส้นทางเชื่อมต่อกับเส้นทางสายเอเชีย              
สาย  2065  สามารถเดินทางเข้าอ าเภอแวงน้อย อ าเภอพล หรือการเดินทางระหว่างจังหวัด เช่นจังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดนครราชสีมาก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกเช่นกัน  ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยไว้ดังนี้  

ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้  ด้ำนกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำนและน้อมน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจแบบพอเพียง มำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวัน พัฒนำคุณภำพคน  คุณภำพผลิตผลทำง
กำรเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของตลำด  และเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้สำมำรถลด
รำยจ่ำย  เพิ่มรำยได้   และสำมำรถพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน   

2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   มุ่งพัฒนาตามแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง   ๘  ยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆกัน  ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
 6. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะ  
7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

3.กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลแวงน้อย มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ
โดยส่วนรวม  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวางโดยมิเพียงจะมีหน้าที่
ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน ด้วยภารกิจที่มีมาก
ขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวาง 
 
 



แผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติ
ตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล 
โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อม
ที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis     ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )  

1. จุดแข็ง    (Strength-S) 
1.1 มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
1.2 มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
1.3 ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม   
1.5 พ้ืนที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม 

      1.6 ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีและมีการรวมกลุ่มอาชีพ  หลายกลุ่ม  
1.7มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ 

1.8 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดีได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่องมีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 

1.9 การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆและ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 

1.10 มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตรประชาชนในพื้นที่ 
1.11 เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้าน ถึงอ าเภอและถึงจังหวัดอยู่ในสภาพดี มีทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 2065 ผ่านหลายหมู่บ้านในต าบล ซึ่งมีรถประจ าทางวิ่งตลอดวัน 
2. จุดอ่อน  (Weakness – W) 
1 กฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน  มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำท ำให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกิดกำรสับสนเนื่องจำกขำดควำมชัดเจนรวมทั้งภำรกิจ
กำรถ่ำยโอนที่มีเข้ำมำสู่ท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 
2 มีแหล่งน้ ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคและบริโภคของประชำชนเป็นเหตุท ำให้เกิดปัญหำภัยแล้ง
ทุกปีเนื่องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม และทีด่อนสภำพดินเป็นดินเหนียวและดินทรำยขำด
ควำมอุดมสมบูรณ์และดินเค็มเป็นบำงพื้นที่มีป่ำเสื่อมโทรมสภำพโดยท่ัวไปแห้งแล้งพื้นที่ท ำ
กำรเกษตรไม่ได้ผลเท่ำที่ควร 
2.3 กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำ ไม่ครอบคลุมทุกด้ำนราคาผลผลิตตกต่ า

ในช่วงฤดูกาล รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มข้ึน   ขณะที่รายได้ลดลง 
      2.4 เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตเกษตร เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท า
การเกษตร  ประชาชนขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 
 3. โอกำส  (Opportunity  - O) 
     3.1 นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล  

    3.2 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยแปรรูปสินค้าและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
     3.3 นโยบายของรัฐให้การสนับสนุน  SMEs   
     3.4 องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
     3.5 นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
               3.6 นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 



 
 

   4. อุปสรรค  (Threat - T) 
 4.1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

  4.2 การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัด
ด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณท่ีจ ากัด 

4.3 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคมเนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง               

4.4 การเกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากอยู่เป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม สภาพดินฟ้าอากาศไม่
เอ้ืออ านวยส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
       4.5 ขาดการลงทุนภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

๓.๒  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
สามารถวิเคราะห์สรุปปัญหาและอุปสรรคในพัฒนา   และวิเคราะห์ศักยภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยที่เป็น
โอกาสหรืออุปสรรคในการพัฒนา อบต.ท่านางแนว ตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้  
  

๑.  ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ  
       ๑.๑  ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่แน่นอน (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) 
       ๑.๒  ปัจจัยการผลิตราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ าเข้าพ้ืนที่
การเกษตร ค่าแรงสูงขึ้น 
       ๑.๓  ขาดฐานข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจในการพัฒนา ขาดการวิเคราะห์ ขาดการวาง
แผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 
       ๑.๔  ค่านิยมทางสังคม ใช้ของฟุ่มเฟือย  นิยมความสะดวกสบาย   
       ๑.๕  ขาดอาชีพเสริมตามสภาพ  ห้วงระยะเวลา  ฤดูกาล กลุ่มสนใจ  กลุ่มอายุ 
       ๑.๖  เกษตรกรขาดความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ 

๒. ปัญหำด้ำนสังคม 
     ๒.๑  ปัญหาการพนันในพ้ืนที่ เช่น งานศพ  ฯลฯ 

      ๒.๒  ชุมชนขาดความเข้าใจที่จะร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
      ๒.๓  ปัญหาเด็กขาดผู้ดูแล  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พ่ึง 
      ๒.๔  ปัญหาการควบคุมแรงงานนอกพ้ืนที่ที่เข้ามาท างานในชุมชน/หมู่บ้าน 
      ๒.๕  ปัญหาครอบครัว 

  ๓. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
      ๓.๑  นักเรียนในพื้นที่มีน้อย   
               ๓.๒  สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอและทันสมัย 

        ๓.๓  ชุมชนขาดการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

      ๓.4  คุณภาพการศึกษายังไม่เท่าเทียมกับในเมือง 
      ๓.5  ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา (ด้านภาษาต่างประเทศ) 
 
 



 
 

๔. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    ๔.๑ ถนนเชื่อมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านคับแคบท าให้การสัญจรไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย 
    ๔.๒  ท่อหรือร่องระบายน้ าไม่เพียงพอ บางแห่งช ารุดเสียหายและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
    ๔.๓  ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 

    ๔.๔  ขาดสัญญาณเตือน หรือไฟจราจรบริเวณทางแยก ทางร่วม ท าให้เกิดอันตราย 

    ๔.๕  ขาดป้ายเตือนการจราจร ป้ายบอกทาง เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง 

    ๔.๖  การคมนาคมไม่สะดวก โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมระหว่างต าบล 
    ๔.7  ไฟส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงไม่เพียงพอ 

  ๕. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ    
        ๕.1  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

        ๕.2  ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๖. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและกำรอนำมัย   

    ๖.๑  ประชาชนบางส่วนขาดความตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยและ
โภชนาการที่ถูกต้องด้วยตนเอง 

     ๖.๒  ปัญหาการระบาดของไข้เลือดออก 
       ๖.๓  ปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
       ๖.4  ปัญหาโรคอ้วน วัณโรค มะเร็ง  

     ๖.5  ขาดแกนน าการออกก าลังกาย 
       ๖.6 ขาดการรณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

     ๖.7  การบริโภค เหล้า บหุรี่ 
  ๗. ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
        ๗.๑  การก าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่มีแหล่งก าจัดขยะ 
        ๗.2 ปัญหาการก าจัดวัชพืช ข้างถนนไหล่ทาง 
  ๘. ปัญหำด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
       ๘.๑  ปัญหายาเสพติดที่ต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
       ๘.๒  ปัญหาการทะเลาะวิวาทในงานประเพณีต่าง ๆ 
       ๘.๓  ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 
       ๘.4  ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย หลอกลวง อาชญากรรม 
    ๙. ปัญหำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร  

     ๙.๑ ขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
      ๙.๒  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น งานด้านสาธารณสุข เกษตร 

     ๙.๓  บุคลากรท้องถิ่นขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
       ๙.๔  การมีส่วนร่วมของจ านวนประชาชนในการด าเนินงานท้องถิ่นมีน้อยและยังอยู่เฉพาะ
กลุ่มแกนน า 
       ๙.๕  ประชาชนขาดการร่วมติดตาม ตรวจสอบ การท างานของท้องถิ่น 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

ส่วนที่  3   

กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  3  
 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

1. บริหารทั่วไป 
 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 

- รักษาความ  สงบ
ภายใน 
- สาธารณสุข 
 
- เคหะและชุมชน 

- ส านักปลัด 
 
- ส านักปลัด 
 
- กองช่าง 

 

2 การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2. บริการชุมชนและ
สังคม 
 

- เคหะและชุมชน - กองช่าง 
 

 

3 การพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพ
พลเมือง 

1. บริหารทั่วไป 
 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 

- บริหารงานทั่วไป 
- การศึกษา 
- สังคมสงเคราะห์  
- เคหะและชุมชน 
- สร้างความเข้ม แข็ง
ของชุมชน 
- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- ส านักปลัด 
 
- กองการศึกษา 
ฯ 
- กองการศึกษา 
ฯ 
- ส านักปลัด 
 
- กองการศึกษา 
ฯ 
 

 
 
 
- กองช่าง 

4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
 
-การเกษตร 

- กองช่าง 
- ส านักปลัด 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

5 การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน 

3. การเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานการ 
เกษตร 

- กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

6 การสร้างเสริมสุข
ภาวะ 

2. บริการชุมชน 
และสังคม 
 
 
4. การด าเนินงานอื่น 

- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- งบกลาง 

- ส านักปลัด 
- ส านักปลัด 
- ส านักปลัด 
- ส านักปลัด 

 

 

 



                     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 การสร้างเสริมทุน
ทางสังคมให้เขม้แข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจ
เพ่ือการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.บริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 

- การศึกษา 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งบกลาง 

- กองการศึกษา 
ฯ 

- ส านักปลัด 
 
 

- กองการศึกษา 
ฯ 

 
 

- ส านักปลัด 

- กองส่งเสริม
การเกตร 

8 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

1. บริหารทั่วไป 
 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 

- บริหารงานทั่วไป 
- การศึกษา 
-เคหะและชุมชน 
 
 
- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- ส านักปลัด 
 

- กองการศึกษา 
ฯ 
- กองคลัง 
- ส านักปลัด 
- กองช่าง 
- ส านักปลัด 
- กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
- กองช่าง 

รวม  8  ยุทธศาสตร ์ 4  ด้าน 10 แผนงาน 5 ส่วนราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนท่ี  4  
 กำรติดตำมและประเมินผล 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561) ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์   เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่             
๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  
 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
    ข้อมูลพื้นฐานของ 
    องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
   1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯ  

20 
(3) 

 

   2. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ   

(2)  

 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ 
    ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

   4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ 
ฯลฯ 

(2)  

   5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น
การเกษตร การประมง การปศสุัตว์ การบริการ 
การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

   6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

   7. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

   8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือข้อมูล จปฐ. 

(2)  

  9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ 
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดย
ใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึก
หารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ ์
    และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
   1. การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand 4.0 

20 
(5) 

 

   2. การวิเคราะห์การใช้ผังเมอืงรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์    
และศักยภาพ  (ต่อ) 

   3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

    4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ายรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

    5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ง
ที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

   6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่      
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)     
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ ฉบับที่  12 และThailand 4.0 

60 
(10) 

 

   3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 
และThailand 4.0 

(10)  

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และThailand 4.0 

(10)  

 
 
 

 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
    3.4 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

   3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอด คล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

(5)  

   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ีจริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

    3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่าเปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยนืทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี โดยระบแุผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

   3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  12 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
          4.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิ

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
          ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การ 
    พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand  (Demand Analysis/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

10  

 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การประเมินผลการน า 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
    ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

     1. การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ใดผลในเชิงปริมาณ เช่น การจัดจ านวน
โครงการ  กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่  จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่  จ านวนที่
ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
     2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการน า 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นไป 
    ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

       1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ คือ การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิภาพ
(Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
     2. วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ 
    พัฒนา 

   1. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis / 
Demand  (Demand Analysis/Global Demand 
/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
    2. วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  

10  

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้า 
หมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม 
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

     5.4 โครงการมีความสอด 
คล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน  

(5)  

    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (4) ยึดอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น 

(5)  

 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 5. โครงการพัฒนา 
     5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  (ต่อ) 

เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

  

    5.6 โครงการมีความสอด 
คล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับ 
เคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับ 
เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครง 
การที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

    5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับ 
เคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(5)  

   5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

(5)  

 
 
 
 



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (ต่อ) 

ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

  

    5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่     
(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) 

 (5)  

   5.10 มีการประมาณราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
     

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ 
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ   

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน  (Key Performance 
Indicator : KPI)  ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล  (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนด
ความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึกถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง  ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้    
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้      
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง    
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกต่อเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

 



 

     4.3 สรุปผลกำรพัฒนำทอ้งถิ่นในภำพรวม 
     4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้    ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน   ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑2 (3) โดยให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

         (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
              โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
          (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
                         การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในภาพรวม   

     โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน   

ต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.๔ ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
      4.๔.๑ ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

 
 
 

http://www.dla.go.th/


 
      4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 

 

 
 


