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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ
“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมุดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        

      องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
        หน้า                                                                                                                                                                  

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        1          
 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)  12 
 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               20 
 
ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ                61 
 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล        
     
 



1 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ป ี

(พ.ศ. 2561-2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร ์

 

----------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3   บ้านตาดอก   ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท    
จังหวัดสุรินทร์   มีระยะห่างจากอ าเภอปราสาท  ประมาณ  12  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่เขตติดต่อกับต าบลอื่นๆ  ดังนี้  

  ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลสวาย อ าเภอเมือง ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  
   ทิศใต้  ติดต่อต าบลปรือ อ าเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร์  
    ทิศตะวันออก    ติดต่อต าบลปราสาททนง  ต าบลประทัดบุ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    
   ทิศตะวันตก      ติดต่อต าบลทุ่งมน  อ าเภอปราสาท     จังหวัดสุรินทร์ 
  
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภาพภูมิประเทศ เป็นพื้นทีร่าบลุ่ม มีดินเหนียวปนดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ า  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ท าเกษตรกรรม        
                    
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน  
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด

ฝนทิ้งช่วงบ้าง บางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในพ้ืนที่เขตต าบลสมุดไม่
เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง    

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน  
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
   หมู่ 1  บ้านทุ่งมนตะวันออก   
   หมู่ 2  บ้านโชคบรันพัฒนา 
   หมู่ 3  บ้านตาดอก 
   หมู่ 4  บ้านโคกจ๊ะ 
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   หมู่ 5  บ้านนาครอง 
   หมู่ 6  บ้านตาปาง 
   หมู่ 7  บ้านสมุด 
   หมู่ 8  บ้านหนองยาว 
 
 2.2 การเลือกตั้ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสมุด ออกเป็น  8  เขต ตามจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมุด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้มีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม 2556  
สรุปผลการเลือกตั้งได้ ดังนี้ 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  2,942     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด 2,937 คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  2,151 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  2,942 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.11   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  2,147 คน จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น 2,937  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.10 
  จ านวนบัตรเสีย 
  -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 88  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,942 คน  คิด
เป็นร้อยละ  2.99 
  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 41  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,937  คน  
คิดเป็นร้อยละ  1.40 
  จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 
  -  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  9 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,942 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.30 
  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 4 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 2,937  คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.14  

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ไม่มีคณะผู้บริหาร เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สมุดเสียชีวิต เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสมุด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด หมู่ 7 บ้านสมุด ได้เสียชีวิต จ านวน 1 คน  เมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2558  ราย นายภูวนัย บุติมาลย์  ท าให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  คงเหลือ 15 คน 
และปัจจุยังไม่มีการเลือกตั้งซ่อม เนื่องจาก ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557  
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
  ประชากร  ณ เดือนเมษายน 2559 รวมทั้งสิ้น 4,100  คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 171 
คน/ตร.กม.  โดยเปรียบเทียบอัตราการเติบโตของประชากร  ปี 2558 และปี 2559  ดังนี้ 

 
หมู่ที่ 

ชื่อบ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
ปี 2558 

จ านวนประชากร  
ปี 2559 

ปี 2558 ปี 2559 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 ทุ่งมนตะวันออก 160 165 219 271 490 227 273 500 
2 โชคบรันพัฒนา 149 152 277 299 576 278 298 576 
3 ตาดอก 101 102 213 209 422 215 211 426 
4 โคกจ๊ะ 98 102 176 190 366 177 186 363 
5 นาครอง 80 81 155 153 308 154 151 305 
6 ตาปาง 124 125 214 218 432 213 219 432 
7 สมุด 262 264 529 516 1,045 526 513 1,039 
8 หนองยาว 119 121 229 228 457 230 229 459 

รวม 1,093 1,112 2,012 2,084 4,096 2,020 2,080 4,100 
     หมายเหตุ :  1.ข้อมูล ปี 2558  ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558 ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง  
  2.ข้อมูล ปี 2559  ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  ส านักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง  
  

 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
  -  โรงเรียนประถมศึกษา     3   แห่ง   ประกอบด้วย   
  1)  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 
  2)  โรงเรียนบ้านสมุด 
  3)  โรงเรียนบ้านหนองยาว  
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา     1   แห่ง 
  โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร     
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์      1  แห่ง  
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                1  แห่ง 
 -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร      1  แห่ง 
  4.2 สาธารณสุข  
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสมุด  1  แห่ง   
      -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100   % 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์  
     

ชื่อหมู่บ้าน ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
บ้านทุ่งมนตะวันออก 72 10 0 
บ้านโชคบรันพัฒนา 70 19 3 
บ้านตาดอก 80 23 1 
บ้านโคกจ๊ะ 61 9 1 
บ้านนาครอง 47 14 1 
บ้านตาปาง 74 21 2 
บ้านสมุด 147 46 0 
บ้านหนองยาว 51 17 2 

รวมทั้งสิ้น 602 159 10 
 
หมายเหตุ ข้อมูลจากการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ  ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 
  
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  -  ถนนลาดยาง  สภาพยังใช้การได้ดี  บางสายเริ่มช ารุดเนื่องจากการใช้รถใช้ถนนเป็นเวลานาน
ต้องซ่อมแซม 
  -  ถนนคอนกรีต  สภาพใช้การได้เป็นบางสาย  บางสายต้องซ่อมแซม 
  -  ถนนลูกรัง  ถนนบางสายเป็นหลุมเป็นบ่อ  ขรุขระ  ไม่สะดวกในการสัญจร 
  -  ถนนดิน  สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ  ไม่สะดวกในการสัญจร  
  5.2 การไฟฟ้า  
  -  การให้บริการไฟฟ้า  ร้อยละ  100 
  5.3 การประปา 
     

ชื่อหมู่บ้าน ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ก าลังด าเนินการ หมายเหตุ 
บ้านทุ่งมนตะวันออก 1    
บ้านโชคบรันพัฒนา 1    
บ้านตาดอก  1   
บ้านโคกจ๊ะ   2  
บ้านนาครอง   1  
บ้านตาปาง 3    
บ้านสมุด   2  
บ้านหนองยาว   2  

รวมทั้งสิ้น 5 1 7  
 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ  เดือนตุลาคม 2559  รวมเงินอุดหนุนเฉพาะปี 2560 
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
  การประกอบอาชีพของประชากร  อาชีพหลักท าการเกษตรกรรม และประกอบอาชีพรอง  รับจ้าง  
ค้าขายบางส่วน พ้ืนที่ท านาประมาณ  11,005 ไร่   มีพ้ืนที่ท าไร่ประมาณ  2,023  ไร่ 
  อาชีพเกษตร  ร้อยละ  80   
  อาชีพอ่ืนๆ เช่น  รับจ้าง  ค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 20 
 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
    

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
อบต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

  

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครัวเรือน 

พื้นที่ (ไร่) 
(ครัวเรือน) 

ทุ่งมนตะวันออก 224 274 163 1,200 
โชคบรันพัฒนา 278 300 151 4,500 
ตาดอก 217 212 102 2,432 
โคกจ๊ะ 177 186 99 1,100 
นาครอง 154 153 80 1,825 
ตาปาง 215 219 124 4,420 
สมุด 529 515 264 3,673 
หนองยาว 232 228 120 1,500 

สรุปรวม 2,026 2,087 1,103 20,650 
 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
 



6 
 

   
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

ชือ่หมู่บ้าน 

 
                                                                   ประเภทของการท าการเกษตร (ท านา) 
 

อบต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

จ านวน
ครัวเรือน จ านวนไร่ 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน จ านวนไร่ 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

(ครัวเรือน) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (ครัวเรือน) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 
ทุ่งมนตะวันออก 0 0 0 0 0 96 788 400 2,000 3,600 
โชคบรันพัฒนา 0 0 0 0 0 148 2,584 300 2,000 2,700 
ตาดอก 0 0 0 0 0 93 1,146 395 1,500 3,950 
โคกจ๊ะ 0 0 0 0 0 47 738 350 2,000 3,150 
นาครอง 0 0 0 0 0 67 890 300 3,000 3,300 
ตาปาง 0 0 0 0 0 97 1,310 300 350 350 
สมุด 0 0 0 0 0 138 1,973 300 350 3,000 
หนองยาว 0 0 0 0 0 96 1,118 320 3,000 2,800 
สรุปรวม - - - - - 782 10,547 333.12 1,775 2,856.25 
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 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ชื่อหมู่บ้าน 

แหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าธรรมชาติ) 
อบต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ห้วย/ล าธาร คลอง หนองน้ า/บึง 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

ทุ่งมนตะวันออก 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
โชคบรันพัฒนา 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
ตาดอก 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
โคกจ๊ะ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
นาครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตาปาง 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
สมุด 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
หนองยาว 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
สรุปรวม 1 5 - 6 - 1 - - 1 4 - 5 
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ชื่อ
หมู่บ้าน 

 แหล่งน้ าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 
อบต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

แก้มลิง อ่างเก็บน้ า ฝาย สระ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
ทุ่งมน
ตะวันออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
โชคบรัน
พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตาดอก 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
โคกจ๊ะ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
นาครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
ตาปาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
สมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
หนองยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
สรุปรวม - - - - 1 - - 1 1 2 - 3 1 1 - 2 
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7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
 

ชื่อหมู่บ้าน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากนิ น้ าใช ้(หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
อบต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าต่ืนสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ไม่มี เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ไม่มี เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ไม่มี เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บา้น) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
ทุ่งมน
ตะวันออก 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
โชคบรัน
พัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
ตาดอก 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
โคกจ๊ะ 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
นาครอง 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตาปาง 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
สมุด 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
หนองยาว 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
สรุปรวม 3 - 4 - 4 3 - 3 - 3 5 - 2 - 2 
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7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  
 

ชื่อหมู่บ้าน 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากนิ น้ าใช ้(หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
อบต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

ระบบประปา (การประปาส่วนภมูิภาค) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากนิ 

น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
ทุ่งมนตะวันออก 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
โชคบรันพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ตาดอก 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
โคกจ๊ะ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
นาครอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
ตาปาง 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
สมุด 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
หนองยาว 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
สรุปรวม 6 - - - - 4 - 1 - 1 - 8 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  การนับถือศาสนา  
  - วัด / ส านักสงฆ์     4  แห่ง      ประกอบด้วย 
  1)  วัดเพชรบุรี    2)  วัดศรีล ายอง 
  3)  วัดป่าตาปางส าราญจิต  4)  ส านักสงฆ์เทพนิมิตร 
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสมุดมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม  คือ หินลูกรัง 
หินภูเขาค่อนข้างมาก ป่าไม้ซึ่งต้องดูและอนุรักษ์ไว้เป็นป่าชุมชน  ต าบลสมุดมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติก า
ใสจาน 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560  
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไ ้  าเนินการจั ท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 – 
2558, พ.ศ. 2559 – 2563 แสะ พ.ศ. 2560 – 2563 ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจั ท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561) อันมีสักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแสะสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนที่สอ คส้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีสักษณะเป็นการก าหน 
รายสะเอีย แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จั ท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่สะปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องแสะเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคสุมระยะเวสาสามปี โ ยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โ ยองค์การบริหารส่วนต าบส
สมุ ไ ้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจั ท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขา เงินสะสม เงินอุ หนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมา  าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรสุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหน ไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไ ้  าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ ังกส่าว 
ตามแผนพัฒนา ซึ่งสามารถสรุปไ ้ ังนี้       
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2557 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 11 

2. ้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 31 23 

3. ้านการจั ระเบียบสังคมแสะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 23 14 
4. ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแว ส้อม 10 1 

รวม 88 49 

 
   องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   สามารถน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2557-2559)  มาจั ท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2557 (รวมอุ หนุนเฉพาะกิจ)  คิดเป็นร้อยละ  55.68 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2558 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่มาจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

1. ้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 6 

2. ้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 31 23 

3. ้านการจั ระเบียบสังคมแสะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

23 24 

4. ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแว ส้อม 10 1 

รวม 90 54 

  
องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   สามารถน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2558-2560)  มาจั ท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558 (รวมเงินอุ หนุนเฉพาะกิจ จ านวน 3 โครงการ)  
คิดเป็นร้อยละ      57 x100  = 63.33 
          90 
 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่มาจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

1. ้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 13 

2. ้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 36 20 

3. ้านการจั ระเบียบสังคมแสะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

31 20 

4. ้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแว ส้อม 8 1 

รวม 99 55 

 
องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   สามารถน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2559-2561)  มาจั ท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2559 (รวมเงินอุ หนุนเฉพาะกิจ จ านวน 2 โครงการ )  
คิดเป็นร้อยละ      57 x100  = 55.56 
          99 
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 1.2  การประเมินผสการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณแสะเชิงคุณภาพ 
     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไ ้  าเนินการจั ท าแผนพัฒนาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบสสมุ  ให้บรรสุเป้าหมายที่วางไว้ เกิ ประสิทธิภาพประสิทธิผสสูงสุ ในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจั ท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติ ตามแสะประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหา ไทย ว่า ้วยการจั ท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมว  6  ข้อ 29  แสะระะ
เบียบกระทรวงมหา ไทย ว่า ้วยการจั ท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   
โ ยคณะกรรมการติ ตามแสะประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้  าเนินการติ ตามแสะประเมินผสแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้อง  าเนินการก าหน แนวทาง  วิธีการในการติ ตามแสะประเมินผสแผนพัฒนา   าเนินการ
ติ ตามแสะประเมินผสแผนพัฒนา  รายงานผสแสะเสนอความเห็นซึ่งไ ้จากการติ ตามแสะประเมินผสแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  แสะคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผสการติ ตามแสะประเมินผสแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ เผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผสแสะเสนอความเห็น ังกส่าวแสะต้องปิ ประกาศไว้เป็นระยะเวสาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโ ยอย่างน้อยปีสะ
สองครั้งภายในเ ือนเมษายนแสะภายในเ ือนตุสาคมของทุกปี   

ซึ่งแผนพัฒนาของต าบสสมุ สามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณแสะเชิงคุณภาพไ ้ ังนี้   
1.  เชิงปริมาณ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
     แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  สามารถ
  าเนินงานไ ร้้อยสะ 55.68  สามารถ  าเนินงานไ ้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  คือต้องไม่น้อยร้อยสะ 50 ขึ้นไปของ
แผนพัฒนาสามปี   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  สามารถ
  าเนินงานไ ร้้อยสะ 63.33  สามารถ  าเนินงานไ ้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  คือต้องไม่น้อยร้อยสะ 50 ขึ้นไปของ
แผนพัฒนาสามปี  แสะสามารถ  าเนินการไ ้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  สามารถ

  าเนินงานไ ้ร้อยสะ 55.56  ไมส่ามารถ  าเนินงานไ ้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  คือต้องไม่น้อยร้อยสะ 60 ขึ้นไปของ
แผนพัฒนาสามปี  แสะปี 2559   าเนินการไ ้ในอัตราที่ส สง เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 
2,  เชิงคุณภาพ  

   องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไ ้  าเนินการเพ่ือให้เกิ ประสิทธิภาพประสิทธิผสสูงสุ ต่อประชาชนโ ย
ไ ้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผสเชิงคุณภาพในการ  าเนินงานของ
ต าบสสมุ ในภาพรวม  ซึ่งไ ้  าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไ ้ ังนี้ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผสการ  าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ในการพัฒนาแสะส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
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แสะประเ ็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระ ับพอใจ คิ เป็น
ร้อยสะ  64.52  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผสการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระ ับพอใจถึง  ร้อยสะ  60.37  
ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเส็กน้อยที่  4.15  ซึ่งประเมินไ ้ว่าควรจะมีบริหารจั การ  าเนินงานให้
ประชาชนเกิ ความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยสะ  80  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  53.28   

ระ ับพอใจ   
- พอใจสูงสุ    ร้อยสะ  56.97   
- พอใจต่ าสุ  ร้อยสะ  52.19   

     ระ ับพอใจ  (ตามประเ ็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุ    ร้อยสะ 54.14   
- พอใจต่ าสุ  ร้อยสะ  51.19  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  
คา ว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิ ความพึงพอใจมาก  ร้อยสะ  60 ขึ้นไป 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คา ว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิ ความพึงพอใจมาก  ร้อยสะ  
70 ขึ้นไป 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไ ้  าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน แสะพัฒนาองค์กรให้เกิ ความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
 ีขึ้น  ซึ่งผสจากการ  าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  นั้น  ผสที่ไ ้รับมี ังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาไ ้สะ วก 
4.  ไม่มีการเกิ อาญชญากรรมในพ้ืนที่   
6.  เ ็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง สมวัย แสะไ ้รับการศึกษาทุกคน 
7.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอ ส์  ไ ้รับเงินช่วยเหสือเบี้ยยังชีพทุกคน 
8. ประชาชนไ ้รับความช่วยเหสือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
9. ปัญหาไข้เสือ ออกส สง 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจั การที่ถูกต้อง 
11. ประชาชนไ ้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
12. ประชาชนไ ้มีส่วนร่วมในการ  าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   
13. ประชาชนไ ้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   ้วย

ความสะ วก 
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผสที่คา ว่าจะไ ้รับเพ่ิมข้ึน มี ังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพ ีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. มีสถานที่ท างานเพ่ือรองรับการบริการประชาชนเพ่ิมขึ้น สะ วกในการบริการมากข้ึน  
3. ประชาชนไ ้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ เพ่ิมรายไ ้ให้กับครัวเรือน 
4. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  มีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
5. การก าจั ขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการ  าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถ

  าเนินการไ ้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการ  าเนินงานนั้น  ส่งผสผสกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบสสมุ    ังนี้ 

 1. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ    ท าให้การระบายน้ าไ ้ช้าเกิ น้ า
ท่วมขังในบางจุ  ท าให้ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความส าคัญกับการระบายน้ าภายในหมู่บ้านมากขึ้น 
องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  มีความจ าเป็นต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหา ังกส่าว 

 2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไป ้วย  ส่งผสให้เกิ เป็นชุมชนแออั  
ก่อให้เกิ โรคระบา  เช่น  ไข้เสือ ออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 3. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการ ้านสาธารณสุขมี เพียงแห่งเ ียว ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  ระเบียบ กฎหมาย มีการปรับปรุงแก้ไขบ่อย ท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิ ชอบงานต่างๆ 
ต้องศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติมตสอ เวสา  แสะอาจเกิ ข้อผิ พสา ไ ้    

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโสยีในการท างานบางงานยังมีไม่เพียงพอแสะไม่ทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการ ซึ่งความต้องการ ังกส่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ที่จะ

สามารถ  าเนินการไ ้  
อุปสรรค 

1)  การขา ความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโสยีใน
การท างานมีไม่เพียงพอแสะไม่ทันสมัย  ท าให้เกิ อุปสรรคในการ  าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

2)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ  าเนินงานแก้ไขปัญหา
ของประชาชน   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  สามารถ  าเนินการไ ้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
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 แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  

1)  การ  าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
สามปี กส่าวคือ ควรพิจารณาใช้ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี มาพิจารณา  าเนินการ  

2)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
3)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถ  าเนินการไ ้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  ควรพิจารณา  าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไ ้รับความเ ือ ร้อนมากท่ีสุ    

(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจั ให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุ บริการแสะ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะ วก  สะอา   แสะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ ี    
 2)  ควรพิจารณาจั บริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนไ ้รับความสะ วก  

รว เร็วแสะถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   
 3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  แสะพู จาสุภาพต่อ

ประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  กับประชาชน 
 5)  ควรสร้างภาพสักษณ์ที่ ีให้เกิ ข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ    

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1)  บุคสากร เครื่องมือ วัส ุอุปกรณ์ ยังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่  
2)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นความ

เ ือ ร้อนของประชาชนแสะจ าเป็นต้องแก้ไขเร่ง ่วน ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไ ้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
 3)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ไม่สามารถ  าเนินการไ ้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ  าเนินงานแก้ไขปัญหา
แสะความต้องการของประชาชนในต าบสไ ้ทั้งหม   

2)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ตั้งงบประมาณในการ  าเนินการตามภารกิจแต่สะ ้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอแสะบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนส  แสะตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  

1)  การจั ท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณแสะค านึงถึงสถานะการคสังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

2)  ควรเร่งรั ให้มีการ  าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถ  าเนินการไ ้ในปีงบประมาณนั้น   
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3)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอแสะเหมาะสม
กับภารกิจแต่สะ ้านที่จะต้อง  าเนินการ ซึ่งจะช่วยส ปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนส   โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

4)  ควรพิจารณา  าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไ ้รับความเ ือ ร้อนมากที่สุ 
ก่อน 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรจั ให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุ บริการแสะ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะ วก  สะอา   แสะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ ี    
2)  ควรพิจารณาจั บริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนไ ้รับความสะ วก  

รว เร็วแสะถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   
3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  แสะพู จาสุภาพต่อ

ประชาชน 
4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  กับประชาชน  
5)  ควรสร้างภาพสักษณ์ท่ี ีให้เกิ ข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ    

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1)  บุคสากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 
3)  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไขปัญหามีมากเกินไป แสะความต้องการบางเรื่องไม่อยู่

ในอ านาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ จะ  าเนินการไ ้ 
อุปสรรค 

1)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากั ท าให้ไม่สามารถ  าเนินการไ ้   
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  

1)  สรรหาบุคสากรให้ครบทุกต าแหน่ง 
2)  จั หาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ส าหรับบริการประชาชนให้เพียงพอ  
3)  พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เร่ง ่วนอัน ับแรก    
4)  ปัญหา ความต้องการที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  

  าเนินการประสานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา ังกส่าว 
(2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาการเผาขยะไม่ให้ส่งกสิ่นเหม็น ซึ่งมี
ผสกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุ บริการแสะเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะ วก  สะอา   แสะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ ี 
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3)  องค์การบริหารส่วนต าบสสมุ  ควรจั ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเสียงตาม

สายของแต่สะหมู่บ้านมากกว่านี้แสะประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
4)  ควรพิจารณาจั บริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนไ ้รับความสะ วก  

รว เร็วแสะถูกต้อง  ในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบสสมุ   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อ
ได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็น
แผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 

 
2. สาระสาคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน



รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็
จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ  
เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้
สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่อง
จากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่
มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทย
ไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 



ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ป ี2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดใน
ปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน



ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวม
ทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและ
ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลงในทกุด้าน 
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ



ทุนมนุษย ์ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่
ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ า
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไป
ได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี



ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การกา
หนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่



อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว 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 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 



(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 



(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

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

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกจิไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ



สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคล้องกับทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 



2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  
28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 
ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 
2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อย
ละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่า
แม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
ในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 



2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015  ซ่ึงด าเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 26 จาก 189 ประเทศ
ทั่วโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 
2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศ
ที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่
ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP 
โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดย
เป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
ความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดบัต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 



2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548-25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 
0.2 ในป ี2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) แต่ยัง
ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของ
บุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน 
ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทย
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจน



ยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 
ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 
เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคน
จนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผล
ให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่ม



ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 
152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พืน้ที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่
ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูร
ณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่า
ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้าน



ตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้อง
น าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการ
ใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ า
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตราย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจาก
ต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า



มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 
2557 ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทาง
จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือ
ปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ 
โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 



เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ 
(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริต
เพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษ ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที ่72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 
 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(2) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน



การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และ
ลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด หรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็น
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 
 
 
 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได ้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่
อันดับที่ 85จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ



ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์
รัปชันน้อย) 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 
(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และ
ร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงาน 
ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น



พ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อย
ละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตรา
ส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา 89 



รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 
(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 

อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สั งคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 



(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการ 
สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

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

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาด
ในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 



(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ 
 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที ่สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 



(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง



สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ



รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง 
พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและ
การตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 



5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งใน
ด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

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

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่า
อยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการ 
ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนด
มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 



5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่
ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) 
การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม
รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 



5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
   1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  (ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  จังหวัดสุรินทร์
อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มนี้  มีการจัดท าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของกลุ่มจังหวัดในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์” 
พันธกิจ (mission) 

1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตไหม 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
6. ส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น 
 3. ผลิตโคเนื้อและกระบือ คุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด 
 4. ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผลิตไหมระดับอาเซียน 
 5. แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยว 
 6. มีระบบ logistic ที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส่งและการกระจายสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
 2. ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และการค้าชายแดน 
 3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 



 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 1) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดสารพิษ 
     1.1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
     1.2 เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
     1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อและกระบือ คุณภาพสูง 
 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ  
     2.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
  2.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน 
  2.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
 3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการท่องเที่ยวในรูปแบบ
อ่ืน ทุกรูปแบบ 
  3.1 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน  
  3.2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
  3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  3.4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
  3.5 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 4) การพัฒนาการค้าชายแดน 
  4.1 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
  4.2 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านสินค้าและบริการ 
  4.3 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านบุคลากร 
  4.4 การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านระเบียบและกฎหมาย 
 5) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
  5.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 
  5.2 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
  5.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMLs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  5.4 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสตกิส์ การค้าและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 
  
 
 
 
 
 



 

   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  
วิสัยทัศน์ (Vision)   

“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สู่สากล” 
“Organic  Silk  Route  city  of  Thailand  Surin  Eleplant  internationally” 

พันธกิจ (Mission) 
  1.   ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 
 2.   สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
  3.   บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.   เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  (Strategic  Issues) 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

        -   เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
        -   เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

        -   เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

        -   เพ่ือพัฒนาคน และสังคมสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  

 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

        -   เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
กลยุทธ์ (Strategies) 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

  1.1   พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
          1.2   เพ่ิมขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

         1.3   สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 



         1.4   ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 

         1.5   พัฒนาระบบชลประทานและเพ่ิมแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร 

    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า  การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 
  2.1   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
         2.2   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 

        2.3   ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 

         2.4   ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
        2.5   พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน  
         2.6   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 

        2.7   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์       
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         3.1   ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 
        3.2   การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

         3.3   ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  3.4   พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

        4.1   พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.2   พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 

         4.3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 

        4.4   สนับสนุนการปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณี 
         4.5   ส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
         4.6   ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด 

        4.7   ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
        4.8   ส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังทางสังคม 

  4.9   พัฒนาระบบสวัสดิการ และความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

           4.10  ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีงานท า  การเข้าถึงด้านประกันสังคมและสิทธิด้าน
แรงงาน 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

         5.1   พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน   
        5.2   ส่งเสริม พัฒนา ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามแนว
ชายแดน 
         5.3   ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2560-2562) 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สู่สากล” 

“Organic  Silk  Route  city  of  Thailand  Surin  Eleplant  internationally” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพภาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  1.1  พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
          1.2  เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

         1.3  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
         1.4  ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด 

         1.5  พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

  1,6  การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
    2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
  2.1   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
         2.2   การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อารยธรรมขอมเชิงนิเวศน์ 
เชิงเกษตร ให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

        2.3   ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 

         2.4   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
        2.5   การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด  
         2.6   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 

        2.7   ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์       
 3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

         3.1   ส่งเสริมการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม 
        3.2   การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

         3.3   ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

  3.4   พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
  3.5   การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

        4.1   การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
         4.2   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
         4.3   การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 



        4.4   การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แข็งแรง 
         4.5   การพัฒนาบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
         4.6   การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        4.7   การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
        4.8   ส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได้ 
  4.9   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
            4.10  การส่งเสริมเครือข่ายการเฝ้าระวังและการป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคม 

  4.11  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 
  4.12  การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  4.13  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

         5.1   พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน   
        5.2   การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬากับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
         5.3   การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ชายแดน 
   5.4   การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นท่ีชายแดน 
 
   (อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0 ให้ระบุด้วย ถ้ามี) 
 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาต่าบลสมุด 
 “การคมนาคมสะดวก  ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง”      

   2.2 ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ 

1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
3.  สร้างสุขภาพอนามัย 
4.  ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5.  อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครอง 
7.  จัดให้มีและบ ารุงไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน ๆ  
8.  การคุ้มครองดูแล  และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 9.  บริหารจัดการทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



   2.3 เป้าประสงค์ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. การคมนาคมมีความสะดวก และมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ   
3. ประชาชนมีความรู้และน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากยาเสพติด 
5. ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
8. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. ชุมชนภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรม 
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1 โครงการสร้างเสริมถนนดินลงลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน 1.จากสะพานเชื่อมบ้านโคกจ๊ะ - ท านบตากุน 207,200 540 ม. ประชาชนได้มีถนนส าหรับ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านทุ่งมนตะวนัออก ม.1 ใช้ในการสัญจรและขนส่ง ขนาด 6x540x0.15  ม. ใช้ในการสัญจรและขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร 2.จากสามแยกโคกตาตวน-ฝายหลวงปู่หงษ์ 356900 930 ม. ผลผลิตทางการเกษตร
ขนาด 6x930x0.50  ม.
3.จากสามแยกบ้านนางสุพิน  มีชัย 335700 1,050 ม.

ถึงส่ีแยกบ้านตาปาง
ขนาด 5x1,050x0.50  ม.

2 โครงการวางทอ่ระบายน้ าภายใน เพื่อใหก้ารระบายในฤดูฝนเปน็ไป 1.จากบ้านนางอษัฎาพร ปลุกใจหาญ 304,000 160 ม. การระบายในฤดูฝน กองช่าง
หมู่บ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 อย่างรวดเร็ว ป้องกนัน้ าท่วมขัง ถึงบ้านนายสุพจน์ ไม่ลึกดี  เป็นไปอย่าง รวดเร็ว
(ท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม. พร้อมบอ่พัก) ระยะทาง 160 ม.  ป้องกันน้ าท่วมขัง

2.จากบ้านนางมณีุ  บุญสวัสด์ิ –บ้าน 513,000 270 ม.
นางทศันีย์ ล้อมนาค ระยะทาง 270 ม.

3.จากบา้นนางมาลี ชาวเมอืงดี – บา้น 437,000 230 ม.
นายสายันต์  จันดี ระยะทาง 230 ม.
4.จาก รพ.สต.ทุ่งมน-บา้นนายประยอง  682,100 359 ม.
ล้อมนาค  ระยะทาง 359 ม.
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ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมดุ  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่2. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเทีย่ว
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2. กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเทีย่ว

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
  แนวทำงกำรพัฒนำ 1.1 ก่อสร้ำง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำถนน  สะพำน  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อระบำยน้ ำฯ

ผ. 01 
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3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับ 1.จากสามแยกบ้านนายบรัน บานบัว 448,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ในการ กองช่าง
ภายในหมู่บ้านโชคบรันพัฒนา  ใช้ในการสัญจรได้สะดวก ถึงสามแยกบา้นนางเสง่ียม บานบวั 380,300 170 ม. สัญจรไปมา สะดวก 
ม. 2 ปลอดภัย ขนาด 5x370x0.15 ม. รวดเร็ว  ปลอดภัย

1.จากสามแยกบ้านนายอนงค์ 448,000 200 ม.
เงินเก่า ถึงบ้านนายสุวันรี 448,000 200 ม.
การงานดี ขนาด 4x500x0.15 ม. 224,000 100 ม.

4 โครงการวางทอ่ระบายน้ าภายใน เพือ่ป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูฝน จากหนา้บา้นนายงด บญุสวัสด์ิ ถึง 500,000 250 ม. หมู่บ้านไม่เกดิน้ าท่วมขัง กองช่าง
หมู่บ้านโชคบรันพัฒนา  ม. 2 และแก้ไขการระบายน้ า ที่ดินนายชอบ บุญสวัสด์ิ ท่อขนาด 600,000 300 ม. ในฤดูฝนและมีที่ระบายน้ า

น้ าท่วมขัง 60 ซม. ระยะทาง 550 ม. ภายในหมู่บ้าน
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพือ่ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ 1.จากบ้านนายหอม จงมีเสร็จ 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้านตาดอก ม. 3 สัญจรได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว ถึงบ้านนายณรงค์ แก้วกมล การสัญจรไปมาสะดวก
ขนาด 5x200x0.15 ม.  รวดเร็ว ปลอดภัย
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. วางท่อ

ขนาดØ 0.40x1 ม. จ านวน 2 จุด
2.จากบ้านนางกมลรัตน์  ศรีราม 560,000 200 ม.
ถึงสามแยกบ้านนายจวน  
ทวีฉลาด ขนาด 5x200x0.15 ม.
 พร้อมวางท่อ 2 จุด
3.จากบ้านนายเฉลา ใหญ่มาก ถึง 560,000 200 ม.
สามแยกบ้านนายเนย ไม่เสียดี

6 โครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับ จากสามแยกบ้านนาครอง ถึง 950,000 450 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
จากสามแยกบ้านนาครอง ถึง สัญจรไปมา ทีไ่ด้มาตรฐาน ส่ีแยกบ้านสมุด ขยายผิวจราจร การสัญจรไปมาสะดวก
ส่ีแยกบ้านสมุด ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ข้างละ 0.50 ม. ระยะทาง 500 ม. รวดเร็ว ปลอดภัย

พร้อมวางท่อระบายน้ า  67

งบประมาณและทีผ่่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ที่
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7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายใน เพือ่ให้ประชาชนมีถนนส าหรับ จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ้าน 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
หมู่บ้านโคกจ๊ะ  ม. 4 ใช้ในการสัญจรได้สะดวก นางล้วน ยืนตน ขนาด  280,000 100 ม. การสัญจรไปมาสะดวก

รวดเร็วและมีความปลอดภัย 5x430x0.15 ม.พร้อมวางท่อ 320,000 130 ม. รวดเร็ว ปลอดภัย
จ านวน 2 จุด

8 โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนนส าหรับ จากบ้านนางทับ เสร็จประสงค์ 324,000 600 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
หินคลุก หมู่บ้านโคกจ๊ะ ม. 4 ใช้ในการสัญจรได้อย่าง ถึงเขตบ้านคลอง ต าบลปรือ 162,000 300 ม. การสัญจรไปมาสะดวก

สะดวก รวดเร็ว ขนาด 6x900x0.40 ม.  รวดเร็ว ปลอดภัย
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน 1.ถนนเชื่อมต าบลจากป่าท าเล  486,600 180 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง

เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ า  ส าหรับใช้ในการสัญจรได้ โคกสวาย ถึงวัดสุวรรณาราม 392,000 140 ม. การสัญจรไปมาสะดวก
บ้านนาครอง ม. 5 อย่างสะดวก รวดเร็ว ขนาด 5x320x0.15 ม.ไหล่ทาง  รวดเร็ว ปลอดภัย

ข้างละ 0.50 ม. วางท่อ 2 จุด
2.จากบ้านนายประสบ มีงามดี- 840,000 300 ม.
ทีน่านายหมวย  สุดใสดี ขนาด 700,000 250 ม.
5x650x0.15 ม.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าØ 60 ซม. จ านวน 2 จุด

11 โครงการถนนลงลูกรัง เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก จากอ่างเก็บน้ าบ้านตาดอก-ทีน่า 252,000 700 ม. ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง
บ้านนาครอง  ม. 5 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร นายหมาย สุดใสดี ขนาด 6x700x สะดวกและขนส่งผลผลิต

0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 3 จดุ ทางการเกษตร
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก 1. จากส่ีแยกประปาหมู่บ้านตาปาง 560,000 200 ม. ประชาชนมีถนนสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาปาง และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถึงเขตบ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 สะดวกและขนส่งผลผลิต
 ม.6 ขนาด 5x200x0.15 ม. ทางการเกษตร

2.บ้านนางฤทัยวรรณ ใหญ่มาก-บ้าน 504,000 180 ม.
นายโฉลม ใหญ่มาก ขนาด 476,000 170 ม.
5x420x0.15 ม. วางท่อØ0.60 ม. 3 จดุ 196,000 70 ม. 68
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3.บ้านนายสวงค์ แสงสุข  ถึง 728,000 260 ม.
บ้านนางแฉล้ม เก่านาน 
ขนาด 5x260x0.15 ม.
 ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.พร้อมวางท่อ

13 โครงการวางท่อระบายน้ าภายใน เพือ่แก้ไขปัญหาการระบายน้ า ท่อขนาด Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก หมู่บ้านไม่เกดิน้ าท่วมขัง กองช่าง
หมู่บ้านสมุด ม.7 และป้องกันน้ าท่วมขัง 1.จากส่ีแยกศาลากลางหมูบ่า้น ถึงบา้น 330,000 150 ม. ในฤดูฝนและมีที่ระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน นายสุริยา  บุติมาลย์ พร้อมบ่อพัก 396,000 180 ม. ภายในหมู่บ้าน
ระยะทาง 330  ม.
2.จากส่ีแยกศาลากลางหมูบ่า้นถึงที่นา 330,000 150 ม.
นายวิรันต์ บุติมาลย ์ระยะทาง 330  ม. 396,000 180 ม.

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชน 1.จากบ้านนายชอบ  มาตรี 280,000 100 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการสัญจร ถึงคุ้มโคกปะเดียก ขนาด การสัญจรไปมาสะดวก
บ้านสมุด  ม.  7 ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว 5x100x0.15 ม.วางท่อระบายน้ า 1  จดุ  รวดเร็ว ปลอดภัย

2.จากบ้านนางอวย อุนัยบรรณ ถึงบ้าน 506,000 181 ม.
นางบอน โสนาพนู ขนาด 5x181x0.15 ม.

ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. วางท่อ 2 จุด

15 โครงการถนนดินลงหินคลุก เพือ่ให้ประชาชนสัญจรสะดวก 1.จากแยกนานางเอง ทุนดี 679,200 1,415 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
บ้านสมุด  ม. 7 และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ถึงนานายเอียว ต้ังใจดี ขนาด การสัญจรไปมาสะดวก

4x1,415x0.15 ม.พร้อมวางท่อ 1 จุด  รวดเร็ว ปลอดภัย
2.จากทีน่านายยงค์ วลมา 57,600 120 ม.
 ถึงบ้านนางละเอียด ตีประโคน
 ขนาด 4x120x0.15 ม.
พร้อมวางท่อ 1 จุด
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16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชน 1. จากบ้านนางเจือย ยืนตน 420,000 150 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ได้มีถนนส าหรับใช้ในการสัญจร ถึงบ้านนายหนุ่ม บันเทิงใจ การสัญจรไปมาสะดวก 
บ้านหนองยาว  ม.  8 ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว ขนาด 5x150x0.15  ม. พร้อมไหล่ทาง รวดเร็ว ปลอดภัย

2.จากบ้านนายสาย มากแสน 420,000 150 ม.
ถึงบ้านนางจิราพร นิราศภัย
 ขนาด5x150x0.15 ม.
3.จากบ้านนางวันดี นิราศภัย 420,000 150 ม.
บ้านนางสุนีย์ นิราศภัย ขนาด
5x150x0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง

17 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก ถนนทีช่ ารุดเสียหายได้รับการซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร กองช่าง
ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ และเป็นการบ ารุงรักษาสภาพถนน ม.3 ถนนลาดยางสายตาปาง ทมอ 80 ไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ของ  อบต.สมุด ตาดอก 1 กม.
ม.4 ถนนลาดยางสาย ตาปาง-บ้าน

คลอง ต.ปรือ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ให้ระบบประปาทีช่ ารุด  1. ม.1 ซ่อมแซมระบบประปา 100,000 1 แห่ง ระบบประปาทีช่ ารุด กองช่าง
หมู่บ้าน สามารถใช้งานได้ดี และสามารถ 2. ม.2 ซ่อมแซมระบบประปา และ 200,000 1 แห่ง สามารถใช้งานได้ดี 

ให้บริการน้ าให้ประชาชน ขยายเขตประปา และสามารถให้บริการน้ า
ได้ทัว่ถึง 3. ม.3 ซ่อมแซมระบบประปา 200,000 1 แห่ง ให้ประชาชนได้อยา่งทั่วถงึ

จัดซ้ืออุปกรณ์ ท่อส่งน้ า
และเคร่ืองปัม้น้ า
4. ม.6 จัดซ้ือแผงโซลาเซล 100,000 1 แห่ง
จ านวน 12 แผง

2 โครงการแผ่นคอนกรีตกั้นน้ า เพื่อใช้กกัเกบ็น้ าในฤดูแล้ง และใช้ ฝายน้ าล้นบา้นสมุด ล าหว้ยโตง ขนาดสูง 550,000 1 แห่ง มีน้ าไว้ใช้ในการท าการ กองช่าง
บ้านสมุด ม.7 เปน็ที่ระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก 60 ซม. ยาว 30 ม. เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้

3 โครงการลอกคลองระบายน้ าท านบ เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็น้ าให้ประชาชน ขุดลอกระยะทาง  2.5 กม. 375,000 1 แห่ง มีน้ าไว้ใช้ในการท าการ กองช่าง
ตานอม บ้านตาปาง ม.6 มีน้ าไว้อุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้

4 โครงการกอ่สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ภาชนะ เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง กอ่สร้าง ภาชนะกักเก็บน้ าทีช่ ารุด 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ มีภาชนะกักเก็บน้ าฝน กองช่าง
กกัเกบ็น้ าภายในต าบลสมดุ เช่น ฝ.99 ฯ ภาชนะกักเก็บน้ าให้สามารถใช้งานได้ดี 60 ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

5 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร เพือ่ให้กลุ่มอาชีพในเขต ม.1, ม.5 150,000 150,000 ร้อยละ มีน้ าไว้ใช้ในการท าการ กองช่าง
ต าบลสมุดมีน้ าไว้ท าการเกษตร ขนาด 6 นิ้ว สูบน้ าด้วยระบบปั้มน้ า 50 เกษตรกรรมในฤดูแล้งได้

เทอร์ไบค์ เคร่ืองยนต์ดีเซล 14 แรงม้า 

เดินท่อส่งน้ าขนาด 2.5 นิว้ ประตูเปดิ 

ปิดน้ า
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แนวทำงกำรพัฒนำ 1.2  ก่อสร้ำง  ซ่อมแซม  ขดุลอก  ประปำ  สระน้ ำ  หนองน้ ำ  คลอง  ล ำห้วย  คลองส่งน้ ำ ฯลฯ
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ัง ซ่อมแซม ปรับปรุง   เพือ่ให้มีแสงสว่างเพียงพอ 1. ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะในจุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลีะ 4 จดุ มีแสงสว่างอยา่งประชาชน กองช่าง
ไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลสมุด ประชาชนมีความปลอดภัย เส่ียงต่างๆ เพิม่ปีละ  4  จุด มีความปลอดภัยในชีวิต

ในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ช ารุด และทรัพย์สิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน เพือ่ให้ประชาชนต าบลสมุด 1.บ้านทุง่มนตะวันออก ม.1 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนในต าบลสมดุมไีฟฟา้ กองช่าง
เขตต าบลสมุด ได้มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  -จากบ้านนายอทุัย-รพ.สต.ทุง่มน 300 ม. 100 ใช้อย่างทัว่ถึง

 -จากบา้นนายอ า-บา้นนายพทุธ 180 ม.

2.บ้านโชคบรันพัฒนา ม.2 จากบ้าน

 -นายเชื่อมถงึบ้านนายเยดิ ยาว 300 ม.

3.บ้านนาครอง ม.5 จ านวน 2 จุด
 -จากบา้นนายเรือง-บา้นนายเล็ก
 -จากบ้านนางวัม-บ้านนายไพล
4.บ้านตาปาง ม.6 
 -จากศาลากลางหมู่บ้าน ถงึ อา่งเกบ็น้ า

ม. 3 บา้นตาดอก ระยะทาง 300 ม.

5.บ้านสมุด ม.7   
 -จากหน้าส านักสงฆ์ ถึง สวนสุขภาพ  

ระยะทาง 110 ม.
6.บ้านหนองยาว ม.8  ระยะทาง 100  ม.

ขยายเขตไฟฟา้ไปศาลาประชาคม
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งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แนวทำงกำรพัฒนำ  1.3   ขยำยไฟฟ้ำ  ซ่อมแซม  ตดิตั้ง  ไฟฟ้ำสำธำรณะ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการติดต้ังและขยายเขต เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร 1. ม. 2,8 ติดต้ังหอกระจายข่าว 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ1 แห่ง มีช่องทางในการส่ือสาร กองช่าง
หอกระจายข่าวภายในต าบลสมุด ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทัน 2. ม. 3,4 ขยายเขตหอกระจายข่าว ประชาสัมพนัธ์และประชาชน

เหตุการณ์  ทันสมัย โปร่งใส ทราบข้อมูลข่าวสาร
ในการท างาน ทันสมัยทันเหตุการณ์

2 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ภายในต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับข้อมูล กองช่าง
เสียงตามสายภายในต าบลสมุด ทีช่ ารุดสามารถให้งานได้ ข่าวสารอย่างทัว่ถึง

ตามปกติ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
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ที่ โครงการ

แนวทำงกำรพัฒนำ  1.4   พัฒนำระบบหอกระจำยขำ่ว  เสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน/ต ำบล

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน 1.เพือ่พฒันาทกัษะใหป้ระชาชนและ 1. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ส านักปลัด
กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพต่างๆ ใหม้คีวามสามารถ 2. ม. 2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 10 รายได้ของประชาชนเพิ่มขึน้ /กศน.

ในการเพิ่มผลผลิต และสนับสนุน 3. ม. 3 จัดหาตลาดรองรับสินค้าจาก และความเป็นอยู่ดีขึ้น
วัสดุ อปุกรณ์ทีใ่ช้ประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ
2.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนในเขต 1.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีแมบ่้าน ม.5 200,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส านักปลัด
ต าบลสมุดที่ต้องการมีอาชีพเสริม 2.ส่งเสริมกลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม ม.5 และความเป็นอยู่ดีขึ้น
เพิม่รายได้ 3.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ

4.สนับสนุนพนัธุพ์ชืทางการเกษตร

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม เพือ่ให้ประชาชนมีศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ในเขตต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนมีศูนยเ์รียนรู้ส าหรับ ส านักปลัด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ส าหรับฝึกอาชีพต่างๆ 10 ฝึกทักษะอาชีพต่างๆ
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมดุ  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์

แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภำพชวีิตบนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำค
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นส่งเสริมคุณภำพชวีิต

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภำพชวีิตบนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำค

แนวทำงกำรพัฒนำที ่ 2.1  สนับสนุนกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชพีให้แก่ประชำชน

ที่ โครงการ

ผ. 01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอาย ุคนพิการ  1.ผู้สูงอาย ุ602 คน (4,849,200) 6,435,600 6,435,600 6,435,600 6,435,600 ร้อยละ ได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 2.พิการ 159 คน (1,526,400) 100 คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ในด ารงชีพ 3.ผู้ป่วยเอดส์ 10 คน (60,000) ผู้ด้อยโอกาสในด ารงชีพ
2 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ปี ละ 2  หลัง 100,000 100,000 100,000 100,000 2 หลัง ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัย กองช่าง

บ้านพักแก่ผู้ด้อยโอกาส ในเร่ืองทีอ่ยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3 โครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ  เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อผส. 96,000 96,000 96,000 96,000 ร้อยละ อาสาสมัครดูแลผู้อาย ุมีขวัญ ส านักปลัด

คนพิการ  (อผส.) ในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง จ านวน 16 คนๆละ 600 บาท 100 ก าลังใจในการปฏบิติังาน /สปสช.
4 โครงการส่งเสริม ฟืน้ฟูสุขภาพ เพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายแกค่นพิการ ผู้สูงอายุในเขตต าบลสมุดที่ติดเตียง 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ คนพิการและผู้สูงอาย ุมสุีขภาพทีดี่ขึน้ ส านักปลัด

ผู้สูงอายุ คนพิการ และเพือ่ใหผู้้สูงอายปุฏบิติัตนอยา่งถกูต้อง จ านวน 16  ราย 100 ปฏบิัติตนอยา่งถกูต้องในการด าเนิน /สปสช.
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ชีวิตประจ าวัน
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วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ

แนวทำงกำรพัฒนำ  2.2  กำรจัดสวัสดกิำรสังคมให้แก่ผู้ดอ้ยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยเอดส์  



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง เพือ่ให้ประชาชนต าบลสมุด 8  หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 ปีละ1 แห่ง ประชาชนต าบลสมุด ส านักปลัด
(ศพค.) มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ พมจ.

มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ ประชาชนทีม่ีอายุต่ ากว่า 20 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ ส านักปลัด

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 30 จ านวนผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืม /สปสช.
แอลกอฮอล์ลดลง

3 โครงการปอ้งกัน ควบคุมโรคติดต่อ  เพื่อประชาชนต าบลสมุดปลอดภัย  1.ประชาชนภายในเขตพื้นที่ต าบลสมุด 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ประชาชนต าบลสมุด ส านักปลัด
และระงับโรคระบาดตามฤดูกาล จากโรคติดต่อและโรคระบาดในพื้นที่ 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุด 2 ปลอดภัยจากโรคติดต่อ /สปสช.

 เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ฯลฯ และโรคระบาด /รพ.สต.
4 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนทัว่ไป วันส าคัญของทางราชการ 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ประชาชนมีจิตส านึกในการ ส านักปลัด

ของทางราชการ ได้เล็งเห็นความส าคัญ เช่น วันแม่ วันพอ่ วันทอ้งถิ่นไทย ฯลฯ 80 ให้ความส าคัญกบักจิกรรม

วันส าคัญของทางราชการ วันส าคัญของทางราชการ

5 โครงการส่งเสริม อนุรักษศิ์ลป เพือ่เป็นการส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วฒันธรรม และวนัส าคัญ 100,000 100,000 100,000 100,000 5 คร้ัง ประชาชนได้อนุรักษ์ กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา ทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท้องถิ่นทีดี่งามไว้ วันผู้สูงอาย ุวันสงกรานต์ วันเข้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามไว้

พรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ
6 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก 1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน 1.กิจกรรมพาลูก จูงหลานเข้าวัด 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษาฯ

และเยาวชนต าบลสมุด กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ 2.กิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า 50 ความพร้อมในการด าเนิน
ครอบครัวอบอุ่น 3.กจิกรรมปอ้งกนัการต้ังครรภก์อ่นวัย ชีวิตในสังคมปัจจุบัน

อันควร
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วัตถุประสงค์
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แนวทำงกำรพัฒนำ  2.3  เสริมสร้ำงสุขภำพแบบองค์รวมและเพ่ือขบัเคลื่อนสู่ต ำบลสุขภำวะ

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

2.เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรม 4.สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ 30,000 20,000 20,000 20,000 2  คร้ัง เด็กและเยาวชนรู้สึกภาค กองการศึกษาฯ

ต่างๆ ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ร.ร.ในเขตต าบลสมุดและศพด.บ้านสมุด ภูมิใจที่ได้รับการส่งเสริม  

3.เพือ่เสริมสร้างทักษะการเอา 5.กจิกรรมประกวดดนตรีเด็กและเยาวชน ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

ตัวรอดและช่วยเหลือ 6.ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ า 60,000 1 คร้ัง เด็กที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะใน

คนจมน้ าเบีอ้งต้น การปอ้งกนัตนเองจากการจมน้ า

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาหารกลางวัน  เพือ่ให้เด็กในศพด.บ้านสมุด เด็กในศพด.บ้านสมุด 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ เด็กมีอาหารกลางวันทาน กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียน ได้ทานอาหารกลางวันทุกคน ศพด.บ้านสมุด 245 วัน/คน 100 ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง
สมวัย

2 โครงการอาหารเสริม (นม)  เพือ่ให้เด็กในศพด.บ้านสมุด นักเรียนในเขตต าบลสมุด/ศพด. 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ นักเรียนได้ด่ืมนมและ กองการศึกษาฯ

เด็กนักเรียน  ได้ด่ืมนมทุกคน ศพด.บ้านสมุด 265 วัน/คน 100 มีสุขภาพสมบูรณ์ 
รร.ในเขตพืน้ที ่260 วัน/คน แข็งแรง

3 โครงการสนับสนุนจดัหาส่ือ วัสดุ เพื่อจดัหาส่ือวัสดุ และครุภณัฑ์ เด็กมส่ืีอ วัสดุและอปุกรณ์ ที่เหมาะสม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ศพด.บ้านสมุด มีส่ือวสัดุ กองการศึกษาฯ

และครุภัณฑ์ทางการศึกษา สนับสนุนการจัดประสบการณ์ กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 70 และครุภัณฑ์ประกอบ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ อย่างมี คุณภาพ การเรียนรู้ อยา่งมีคุณภาพ 

เพียงพอและเหมาะสม
4 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  เพือ่พัฒนาการเรียนรู้  ความสนใจ ประชาชนในเขตพืน้ทีต่ าบลสมุด 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ประชาชนมีความรู้  เพิ่มทักษะใน ส านักปลัด/

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย ของประชาชนผู้สนใจ 60 ส่ิงทีต่นเองสนใจ กศน.
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหค้รู คณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตัวอยา่ง 80 ผู้ปกครอง และ ผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้อง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 77

งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทำงกำรพัฒนำ  2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรจัดกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ

ที่ โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีใหก้ับเด็ก เด็กและเยาวชน  ประชาชนทัว่ไป 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ เพือ่สร้างความสามัคคีใหก้บัเด็ก กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด และเยาวชน  ประชาชนทัว่ไป 60 และเยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพติด  ประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจดัการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนเล่นกีฬา เยาวชน  ประชาชนในต าบลสมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ประชาชนมีร่างกายแขง็แรง กองการศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ / จังหวดั ออกก าลังกายและสร้างความสามัคคี และมีความสามัคคี
3 โครงการส่งสริม สนับสนุน อุปกรณ์กีฬา เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนออกก าลังกาย 8 หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ประชาชนมีร่างกายแขง็แรง กองการศึกษาฯ

แก่หมู่บ้าน และการเล่นกีฬาต่างๆ 100 และสุขภาพดีขึ้น
4 โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  เพื่อใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรม 1.เด็กและเยาวชนในต าบลสมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สถานศึกษาจัดกิจกรรม กองการศึกษาฯ

และอุปกรณ์กีฬาแก่สถานศึกษา ต่างๆได้บรรลุวัตถุประสงค์ 2.แข่งขันกีฬาสีสัมพนัธ์ ศพด.บา้นสมุด 70 ได้บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อให้ประชาชนใช้หลักปรัชญา 8  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนน าหลักเศรษฐกจิ

กิจกรรม เพือ่พัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พอเพยีงไปใช้ในการด าเนิน

เศรษฐกิจพอเพียง ในการด าเนินชีวิต ชีวิตประจ าวันแบบยั่งยืน
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แนวทำงกำรพัฒนำ  2.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรกีฬำและนันทนำกำร

แนวทำงกำรพัฒนำ  2.6  ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมกฎหมาย  เพื่อใหป้ระชาชนทราบสิทธิมนษุยชน ประชาชนในต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนได้มีความรู้เกีย่วกับกฎหมาย ส านักปลัด
ใกล้ตัวประชาชน ตามกฎหมายก าหนด 60 เบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง

2 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงศาลา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดประชุมและ 1.บ้านโคกจ๊ะ ม.4 200,000 ปีละ ประชาชนมีสถานทีใ่ช้ กองช่าง
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน จัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน 2.บ้านหนองยาว ม.8 200,000 1 แห่ง ส าหรับประชุมและ

จัดกิจกรรมต่างๆ
3 โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจบทบาทหน้าที่ 8  หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ประชาชนเขา้ใจบทบาทหน้าที่ ส านักปลัด

ของ องค์การบริหารส่วนต าบล 60 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ 8  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ มีขอ้มูลพืน้ฐานด้านต่างๆ ส านักปลัด
จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานภายในต าบลสมุด ในต าบลสมุด  และสามารถน าข้อมูล 60 ในต าบลสมุด  และสามารถน าข้อมูล /พช.

ไปใช้เป็นฐานข้อมูลต่างๆได้ ไปใช้ประโยชน์ได้จริง
5 โครงการจัดท าประชาคมรับฟัง เพือ่จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ สามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน ส านักปลัด

ความคิดเห็นของประชาชน รับฟังความคิดเห็นของประชาชน/ 60 ของประชาชนได้ตรงจุด
ความคิดเหน็เฉพาะเร่ืองหนึง่เร่ืองใด และมีประสิทธิภาพ

6 โครงการจัดหาเต๊นท์ให้กบัหมู่บ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มีวสัดุ อุปกรณ์ใช้ ม.  7 96,000 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้บริการเต๊นท์ในการ ส านักปลัด
ในเขตต าบลสมุด ส าหรับจดัประชุมและกจิกรรมอื่น จ านวน 2 หลัง ขนาด 5x12  ม. จัดประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ

7 โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ เพือ่รักษาไวซ่ึ้งสถาบันพระมหากษัตริย์ 8  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความจงรักภักดี ส านักปลัด
การปกป้องสถาบัน (อสป.) และเป็นการสร้างความสามคัคีในประชาชน และเกิดความสามัคคีในชุมชน 79

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภำพชวีิตบนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำค

แนวทำงกำรพัฒนำ  3.1  กำรส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมดุ  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภำพชวีิตบนพ้ืนฐำนควำมเสมอภำค

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดำ้นจัดระเบียบสังคม และกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมอืงทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร

ผ. 01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง ทบทวน เพื่อใหม้ีบคุคลากรเตรียมความ รุ่นละ 80 คน 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ มีความรู้ความสามารถในการ ส านักปลัด
สมาชิกอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่าย พร้อมในรักษาความสงบเรียบร้อย 1. อบรมจัดต้ัง 2 รักษาความสงบเรียบร้อยและมี

พลเรือน(อปพร.) และให้มีอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงาน 2. อบรมทบทวน อุปกรณ์เพียงพอส าหรับปฏิบัติงาน

2 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน เพื่อเปน็การปอ้งกันและบรรเทา 1  ทีมในต าบลสมุด 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ปี ป้องกันและบรรเทา ส านักปลัด
หนึ่งต าบล  หนึ่งทีมกู้ภัย สาธารณภัยและช่วยเหลือ สาธารณภยัและช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัย
3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพือ่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ปีละ  40  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ สามารถป้องกนัไฟไหม้ป่า ส านักปลัด

ป้องกันไฟป่า 60 
4 โครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพือ่ใหม้ีวัสดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ป้องกนัความเสียหายทีเ่กดิ ส านักปลัด

ส าหรับควบคุมและปอ้งกันอัคคีภยั ส าหรับใช้ป้องกนั ควบคุมไฟป่า ส าหรับดับเพลิง 60 จากไฟไหม้ในเบื้องต้นได้
5 โครงการช่วยเหลือกรณีเกดิภัยพิบัติ เพื่อให้ความชว่ยเหลือและสงเคราะห์ ประชาชนทีป่ระสบภัยพิบัติ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ บรรเทาความเดือดร้อนแกผู้่ ส านักปลัด

จากสาธารณภัย(วาตภัย อัคคีภัย ผู้ประสบความเดือดร้อนจากภยั ในเขตพืน้ทีต่ าบลสมุด 100 ประสบภยัในเบือ้งต้นได้
อุทกภัยฯลฯ) พิบัติ

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพือ่ 1.เพือ่ป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง 1.ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบตามจุดเส่ียง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 1.จ านวนอุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด
ปอ้งกันอุบติัภยัในพื้นที่ต าบลสมุด ถนน 2.ติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 60 2.ประชาชนปลอดภยัใน

2.เพือ่ป้องกันปัญหาอาชญา 3.ครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในงานป้องกนั ชีวิตและทรัพย์สิน
กรรม อุบัติภัยบนท้องถนน

7 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ ประชาชนภายในต าบลสมุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ประชาชนทีไ่ด้รับความ ส านักปลัด
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง แกป่ระชาชนในต าบลทีไ่ด้รับความ 60 เดือดร้อนได้รับความช่วย
ส่วนท้องถิ่น เดือดร้อน เช่น อัคคีภัย รายได้ เหลือในเบือ้งต้น

ตกเกณฑ์ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วย

การต้ังงบประมาณเพือ่การช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที ่พ.ศ.2543 80

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทำงกำรพัฒนำ  3.2 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัย เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั ต้ังจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 2 คร้ัง ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านักปลัด
ทางถนนในเทศกาลต่างๆ ในชีวิตและทรัพย์สิน ในชีวิตและทรัพย์สิน

2 โครงการติดต้ังกล้อง cctv เพือ่ใช้เก็บข้อมูลภาพต่างๆ ทีท่ าการ อบต.สมุด 50,000 50,000 50,000 50,000 ติดต้ังปีละ สามารถใช้ข้อมูลภาพ ส านักปลัด
ทีอ่าจเกิดขึ้นภายในจุดเส่ียง ม.3, ม.7 และตามจุดเส่ียง 2 จุด เวลาเกิดเหตุการณ์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร 1.เพื่อใหพ้นกังานส่วนต าบล สอบต.  1. อบรมเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 1. พนกังานส่วนต าบล ส.อบต.  ส านักปลัด
คณะผู้บริหาร ผู้น าหมูบ่า้นมปีระสิทธภิาพ ของพนักงานส่วนต าบล ส.อบต. และ 70 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ 

ในการท างานเพิม่มากขึ้น คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับการแต่งต้ังฯ มีประสิทธิภาพในการท างาน 

2.เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการท างาน 2.ส่งพนกังานส่วนต าบล ลูกจ้าง ส.อบต. 2.ผู้ผ่านการฝึกอบรมมปีระสิทธภิาพ

ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง บุคลากร บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานและไห้บริการ

ทางการศึกษา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน ประชาชน
3.เพือ่ส่งเสริมการศึกษาให้กับ 3.ส่งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง สมาชิกอบต.

เจ้าหน้าที ่สมาชิก อบต. สมาชิก อบต.  และคณะผู้บริหาร 70 คณะผู้บริหารมีความรู้เพิม่ขึ้นสามารถ

และคณะผู้บริหาร ศึกษาต่อตามสายงานที่รับผิดชอบ น ามาประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

4.เพื่อพัฒนาขดีความสามารถของ 4.ประชุมสัมมนาการปฏบิติังานตาม 22,000 ร้อยละ ผู้บริหาร พนกังาน มคีวามรู้ ส านักปลัด/
คณะผู้บริหารและพนกังานส่วนต าบล อ านาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน 80 สามารถปฎิบัติงานได้ถูกต้อง อ าเภอ/จงัหวดั

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะ 1.ปรับปรุงสระน้ าสาธารณะ ม.5 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ภูมิทัศน์ในเขตต าบลสมุด กองช่าง
ต าบลสมุด ใหน้่าอยูแ่ละใช้ประโยชน์คุ้มค่า 2.ปรับปรุงสระสาธารณะ ม.7 70 ได้รับการปรับปรุง ดูแล

3.ค่ายลูกเสือพรมคีรี ม.4 และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อยา่งคุ้มค่า 81

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทำงกำรพัฒนำ  3.3  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชำชน

แนวทำงกำรพัฒนำ  3.4  ส่งเสริมกำรเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มขีดีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ

ที่ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี เพื่อให้ได้ขอ้มูลพื้นที่จริงและสามารถ ปีละ 1  คร้ัง 400,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ได้ข้อมูลทีถู่กต้องและสามารถ กองคลัง
ต าบลสมุด จัดเกบ็ภาษีได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 60 จดัเก็บภาษีได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

5 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในประเมินความพงึพอใจ ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง น าผลการประเมินทีไ่ด้ ไปปรับปรุง ส านักปลัด
ของประชาชนผู้รับบริการจาก ของประชาชนที่มารับบริการจากองค์การ การปฏบิติังานและบริการประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด บริหารส่วนต าบลสมุด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.ปรับปรุงหลังคาอาคารศพด.บ้านสมุด 300,000 ร้อยละ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ/

พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุด มีสภาพดีและได้มาตรฐาน 2. จัดท าป้าย ศพด.บ้านสมุด 30,000 70 น่าอยู่และได้มาตรฐาน กองช่าง
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้     50,000 และปลอดภัย
4.ก่อสร้างสถานทีแ่ปรงฟัน 70,000 
ส าหรับเด็กปฐมวัย
5.จัดท ามุมผู้ปกครอง 1  หลัง 50,000 

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพื่อใหภ้มูิทัศนข์อง อบต. นา่อยู่ 1.ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ สถานที ่อบต.สมุด มี กองช่าง
ทีท่ าการ อบต.สมุด และอ านวยความสะดวก 2.อาคาร สถานที่ที่อยูใ่นความรับ 70 สภาพพร้อมให้บริการ

แก่ประชาชน ผิดชอบของ อบต.สมุด ประชาชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐ เด็ก  1.สมาชิกสภาฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองการศึกษาฯ

กิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม เยาวชน ประชาชนทัว่ไป  2.พนักงานส่วนต าบล 50 ทัว่ไปมีคุณธรรม 
จริยธรรม จริยธรรม มีคุณธรรม จริธรรม 3.ศพด.สมุด,ผู้ปกครอง,ประชาชนทั่วไป จริธรรม เป็นบุคคล

เป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ ทีม่ีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์

ที่ โครงการ

แนวทำงกำรพัฒนำ  3.5  กำรส่งเสริมดำ้นคุณธรรม และจริยธรรม

ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการดูแลรักษาเขตพืน้ที่ เพื่อเป็นการป้องกนัการบุกรุกที่ 1.สวนสุขภาพบ้านสมุด ม.7 200,000 200,000 100,000 100,000 ร้อยละ ทราบแนวเขตที่ชัดเจนและมีการดูแล กองช่าง
สาธารณะ สาธารณประโยชน์ 80 รักษา ทีส่าธารณประโยชน์

2 โครงการปลูกป่าตามพระราช เพือ่เป็นการฟืน้ฟูสภาพดิน ทีส่าธารณะในต าบลสมุด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ สภาพดินและป่าไม้ ส านักปลัด
เสาวนีย์และปลูกหญ้าแฝก ป่าและอนุรักษ์ ดินและน้ า 80 อุดมสมบูรณ์ขึ้น

3 โครงการส ารวจที่สาธารณประโยชน์ เพือ่ให้รู้แนวเขตทีช่ัดเจน ทีส่าธารณะในต าบลสมุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ รู้แนวเขตที่ชัดเจน ป้องกันการ ส านักปลัด
เพือ่ป้องกันการบุกรุก 60 บุกรุกพืน้ทีส่าธารณะ

4 โครงการขอใช้ทีส่าธารณะเป็น เพื่อให้การใช้ที่สาธารณะเป็นไป ขอใชพ้ืน้ทีป่่าสาธารณประโยชน์ ม.3 50,000 50,000 50,000 50,000 1 แห่ง ปฏิบัติถกูต้องตามระเบียบ ส านักปลัด
สถานทีท่ าการ อบต.สมุด ตามระเบียบและกฏหมายก าหนด เพือ่ใช้เป็นทีท่ าการ อบต.สมุด กฎหมายก าหนด

5 โครงการจดัท าแนวเขตต าบลสมุด 1.เพือ่ให้รู้แนวเขตทีช่ัดเจน 1.จัดท าแนวเขตต าบลสมุด 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ 1 คร้ัง ต าบลสมุดมีข้อมูลเขตพื้นที่ กองช่าง
2.เพื่อใช้เปน็ข้อมูลในการพัฒนา 2.จัดท าแนวเขตหมู่บ้าน ต าบลทีช่ัดเจนในการ

ประกอบการพัฒนาต าบล
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

4.ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ  4.1  ดแูล  บ ำรุงรักษำ ทีส่ำธำรณะ กำรใชป้ระโยชน์จำกป่ำไม ้ทีด่นิ  ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

ส ำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสมดุ  อ ำเภอปรำสำท  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศำสตร์จังหวัดที ่3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

แผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ ผ. 01 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์ เพือ่สร้างจติส านัก และตระหนัก ประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ประชาชนรู้จักการจัดการ ส านักปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ในการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม ต าบลสมุดทีม่ีจิตอาสาอนุรักษ์ 60 ส่ิงแวดล้อมในครัวเรือน

ในหมู่บ้าน ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และหมู่บ้าน
2 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพนัธ์ เพือ่ปลูกจิตส านึกให้ประชาชน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพือ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด

รณรงค์ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รู้จักช่วยกันอนุรักษ์ หวงแหนป่า อนุรักษ์ป่าและส่ิงแวดล้อม 60 หวงแหนและช่วยกัน
ในเขตพืน้ทีต่ าบลสมุด อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงาน เพือ่สร้างทางเลือกใหแ้กป่ระชาชน ประชาชนภายในต าบลสมุด 80,000 80,000 80,000 80,000 1 คร้ัง มีการใช้พลังงานทดแทน ส านักปลัด
ทดแทน ในการหาแหล่งพลังงานทดแทน มากขึ้น

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง เพือ่สร้างความตระหนัก ประชาชนภายในต าบลสมุด 20,000 20,000 50,000 50,000  1 คร้ัง ประชาชนมีจิตส านึก ส านักปลัด
การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ให้แก่ประชาชนในการ ในการจัดการขยะ

ลดภาวะโลกร้อน ในครัวเรือน
5 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 1.เพื่อให ้อบต.สมุดและศพด.มี 1.ก่อสร้างเตาเผาขยะ 100,000 2 แห่ง อบต.สมุดและศพด. กองการศึกษาฯ/

ที่ส าหรับก าจัดขยะที่ไม่สามารถ ขนาด 1.5x2  เมตร บ้านสมุด สะอาด กองช่าง
ย่อยสลายได้ 2.จัดหาถังขยะทีถู่กหลักอนามัย มีที่มีที่ก าจัดขยะที่ถูกสุข
2เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อม จ านวน 6  ถัง สุขลักษณะและรักษา 

ส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แนวทำงกำรพัฒนำ  4.2  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกำรใชพ้ลังงำนทดแทน



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 เศรษฐกิจพอเพียง 1.เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ในการ โรงเรียนบ้านสมุด 30000 30000 30000 30000 1 แห่ง นกัเรียนโรงเรียนบา้นสมดุ

เพือ่อาหารกลางวัน ท าการเกษตรแบบพอเพียง มีความรู้เร่ืองการเกษตร
2.เพื่อเป็นอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน และมีอาหารกลางวัน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสมทบกองทุนระบบหลัก เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ 60,000 60,000 60,000 60,000 ปลีะ 1 คร้ัง ประชาได้รับบริการด้านสาธารณสุข ส านักปลัด
ประกันสุขภาพต าบลสมุด ด้านสาธารณสุขทีม่ีคุณภาพ ต าบลสมุด (สปสช.) ที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง

2 ส่งเสริม สนบัสนนุ  กองทนุสวัสดิการ เพือ่ให้การด าเนินงานของกองทุนฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสมุด 10,000 10,000 10,000 10,000 ปลีะ 1 คร้ัง การด าเนินงานของกองทุนฯ ส านักปลัด
ชุมชนต าบลสมุด ยัง่ยนืและให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ยั่งยนืและใหป้ระชาชนได้รับ

ในการจัดสวัสดิการของกองทุน ผลประโยชน์
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งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แนวทางการพัฒนาที ่ 2.1  สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชพีให้แก่ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

แนวทางการพัฒนา  2.2  การจัดสวัสดกิารสังคมให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนกจิการของ เพื่อสนับสนุนบรรเทาและสงเคราะห์ 1  คร้ัง 20,000 1  คร้ัง ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ส านักปลัด/
กิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและ และผู้ยากจน ด้อยโอกาส กาชาด อ.ปราสาท

ผู้ยากจน ด้อยโอกาส ให้มีชีวิต ได้รับการช่วยเหลือใหม้ีชีวิต

ความเป็นอยู่ดีขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น
2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการ 1  คร้ัง 10,000 1  คร้ัง กาชาดจังหวัดสุรินทร์ได้ด าเนิน ส านักปลัด/

กิจกรรมสาธารณกุศล ด าเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาด กจิกรรมชว่ยเหลือผู้ประสบภยั กาชาดสุรินทร์

เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และผู้ด้อยโอกาส
3 อุดหนุนการด าเนินงานด้าน เพือ่อุดหนุนการด าเนินงานของ 8  หมู่บ้าน 120,000 120,000 120,000 120,000 1  คร้ัง ประชาชนได้รับการบริการ ส านักปลัด

สาธารณสุขของอาสาสมัคร กลุ่ม อสม. ในการบริหาร ด้านสาธารณสุขอยา่งทัว่ถึง 

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จัดการเกี่ยวกับสุขภาพ และมีสุขภาพทีดี่ขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอาหารกลางวันเด็ก  เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ต าบลสมุด นักเรียนในเขตต าบลสมุด ร้อยละ นักเรียนมีอาหารกลางวนั กองการศึกษาฯ

นักเรียน ได้ทานอาหารกลางวันทุกคน รร.ในเขตพืน้ที ่200 วัน/คน 100 ทานทุกคน /รร.บา้นสมดุ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนค่า  เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เด็กนักเรียนในพืน้ทีต่ าบลสมุด 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ เด็กในเขตพื้นที่ต าบลสมุด ส านักปลัด/
ใชจ้า่ยในการบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา 60 มีอุปกรณ์การเรียนครบทุกคน กศน.
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แนวทางการพัฒนา  2.4  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  2.3  เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมและเพ่ือขบัเคลื่อนสู่ต าบลสุขภาวะ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

3 โครงการส่งสริม สนับสนุน อุปกรณ์กีฬา เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนออกก าลังกาย 8 หมู่บ้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ประชาชนมีร่างกาย กองการศึกษาฯ

แก่หมู่บ้าน และการเล่นกีฬาต่างๆ 70 แข็งแรง และมี
สุขภาพดีขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ 1.เพือ่พัฒนาพืน้ทีเ่ป็นศูนย์การ 1.ศูนย์เรียนรู้ 1 ศูนย์ 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลีะ 1 คร้ัง 1.มีศูนย์ส าหรับเรียนรู้ กองการศึกษาฯ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เรียนรู้ของชุมชนด้านการเกษตร 2.นักเรียนโรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร ของชุมชนด้านการ รร.ทุง่มนฯ
พอเพียง อินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดย เกษตรทฤษฎีใหม่

มีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 2.ประชาชนใชท้รัพยากร

เป็นพืน้ฐานการเรียนรู้ อย่างคุ้มค่า
2.เพื่อส่งเสริมห้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  2.6  ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  2.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดการ/สถานทีก่ลางศูนย์ เพือ่สนับสนุนนศูนย์รวมข่าวสารในการ 1 แห่ง 6,600 1 แห่ง มศูีนย์รวมข่าวสารในการ อปท./
รวมข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ จดัซ้ือจา้งของ อปท.อ าเภอปราสาท เผยแพร่ข่าวจัดซ้ือจ้าง อ.ปราสาท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมสมาชิก เพือ่อบรมสมาชิกฯ ให้มีความรู้ อาสาสมัครแจง้ขา่วในต าบลสมุด 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลีะ 1 คร้ัง สมาชิกฯ มีความรู้และ ส านักปลัด
แจ้งข่าวอาชญากรรม ในการสืบสวน หาข่าว เข้าใจการสืบสวน หาข่าว /สภ.ทุง่มน

2 โครงการอบรมอาสาสมัคร 1.เพือ่ให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ นกัเรียนในเขตความรับผิดชอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลีะ 1 คร้ัง 1.ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด
จราจร ความเข้าใจกฎจราจร ต าบลสมุด มีความรู้ ความเข้าใจ /สภ.ทุง่มน

2.เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม กฎจราจร
ในการแก้ไขปัญหาจราจร 2.ผู้ผ่านการอบรมมีส่วนร่วม

อย่างเป็นระบบ ในการแก้ไขปัญหาจราจร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  3.1  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  3.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย และการเฝ้าระวัง  รักษาทรัพย์สินประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นจัดระเบียบสังคม และการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 อดุหนุนหน่วยงานอื่น  อปท.อื่น เพือ่ให้สามารถด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  อปท.อื่น และหน่วยงานอื่น 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ สามารถด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและ ส านักปลัด
ที่มีลักษณะงานที่เกีย่วข้องกนั และปฏิบัติร่วมกันได้ประสบผลส าเร็จ ทีเ่กี่ยวข้องกัน 60 ปฏบิติัร่วมกนัได้ประสบผลส าเร็จ

และตามหนังสือส่ังการฯ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม 1.เพื่อใหผู้้เข้ารับการเข้าค่ายอบรม 1.นักเรียนโรงเรียนบ้านสมุด 10,000 10,000 10,000 10,000 ปลีะ 1 คร้ัง 1.ผู้ผ่านการอบรมมี กองการศึกษาฯ/

จริยธรรม มีทัศนคติทีดี่ต่อ และศรัทธาใน คุณธรรม จริธรรม รร.บ้านสมุด

พระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง เป็นบุคคลทีม่ีคุณภาพ รร.ทุง่มนฯ
2.เพือ่ให้ผู้เข้าค่ายอบรมได้เรียนรู้ 2.นักเรียนโรงเรียนทุง่มนวิทยาคาร 200,000 200,000 200,000 200,000 ปลีะ 1 คร้ัง 2.นักเรียนและบุคลากร
และผึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธ จ านวน 451 คน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

3.เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่ และโรงเรียนบ้านสมุด
ไม่พึงประสงค์ และมีพฤติกรรม ที่ผ่านการเขา้ค่ายคุณธรรม

ทีดี่งานตามหลักมารยาทของ จริยธรรม และน าความรู้ 

ชาวพุทธ ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในชีวติ

4.เพือ่ให้ผู้เข้ารับการเข้าค่ายมี ประจ าวัน
ภูมิคุ้มกันทีดี่ในตนเองและน า
หลักธรรมไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  3.5  การปลูกฝังดา้นคุณธรรม  และจริยธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  3.4  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มขีดีความสามารถในการพัฒนา



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการหมู่บ้าน ชุมชน  เพือ่สร้างความสามัคคีให้กับ ปีละ 1 หมู่บ้าน 20,000 1 หมู่บ้าน ประชาชนมีความสามัคคี ส านักปลัด/
มวลชนสัมพันธก์ับการป้องกัน  ประชาชนและหา่งไกลยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด สภ.ทุง่มน
ปราบปรามยาเสพติด
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  3.6  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ที่



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการธนาคารขยะ 1.เพือ่ลดปริมาณขยะในชุมชน 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองยาว 50,000 30,000 10,000 10,000 1 แห่ง 1. นักเรียนมีจิตส านึก กองการศึกษาฯ/

โรงเรียน จ านวน 70 คน ในการคัดแยกขยะ รร.บา้นหนองยาว

2. เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้เร่ือง 2. ประชาชนบ้านหนองยาว ม.8 2. โรงเรียนและชุมชน
การคัดแยกขยะ 80 ครัวเรือน มีปริมาณขยะลดลง
3. เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อมและ 3. ประชาชนและนักเรียน

การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 50,000 30,000 10,000 10,000 มีความรู้เกี่ยวกับการ
4. เพือ่ให้นักเรียนมีรายได้และ คัดแยกขยะ
มีส่วนร่วมในการก าจัดขยะ
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ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แนวทางการพัฒนา  4.2  สร้างจิตส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใชพ้ลังงานทดแทน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ. 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนในต าบลและ ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 18,000,000 4,400 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง/
เชื่อมระหว่างต าบลสวาย ต าบลใกล้เคียงมีถนนใช้ใน จากสามแยกป่าประกายเพชร อปท./ขอสนับสนุน การสัญจรไปมาสะดวก อบจ.สุรินทร์
บ้านโชคบรันพัฒนา ม.2 การสัญจรได้อย่างสะดวก ถึงเขตต าบลสวาย รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด 6x4,400 ม.
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนในต าบลและ ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 5,000,000 1,224 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง/

เชื่อมระหว่างต าบลสมุด ม.4 ต าบลใกล้เคียงมีถนนใช้ใน ขนาด 6x1,224 ม. พร้อมไหล่ทาง อปท./ขอสนับสนุน การสัญจรไปมาสะดวก อบจ.สุรินทร์
ถึงต าบลปรือ การสัญจรได้อย่างสะดวก วางท่อระบายน้ า  4 จุด รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและปลอดภัย
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพือ่ให้ประชาชนในต าบลและ ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ ac 9,200,000 2,380 ม. ประชาชนมีถนนใช้ใน กองช่าง/

เชื่อมระหว่างต าบลสมุด ม.7 ต าบลใกล้เคียงมีถนนใช้ใน จากแยกบ้านนายถวัลย์ จันทร์เพชร อปท./ขอสนับสนุน การสัญจรไปมาสะดวก อบจ.สุรินทร์
บ้านสมุด ถึงต าบลประทัดบุ การสัญจรได้อย่างสะดวก ถึงแยกวัดสุวรรณาราม ต.ประทัดบุ รวดเร็ว ปลอดภัย

รวดเร็วและปลอดภัย ขนาด 6x2,380 ม.
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  แนวทางการพัฒนา 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาถนน  สะพาน  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อระบายน ้าฯ
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลสมดุ  อ้าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว

ผ. 03 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอกล าห้วย เพือ่เป็นแหล่งกักเก็บน้ าให้ 1.ขุดลอกล าห้วยโตง ม.6 4,000,000 1 แห่ง มนี้ าไว้ใช้ในการท าการเกษตร กองช่าง/
สาธารณะ ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค- ขนาด 30x2,000x6 ม. อปท./ขอสนับสนุน กรรมในฤดูแล้งได้ ชลประทาน

บริโภค และท าการเกษตร 2.ขุดลอกล าห้วยแสลงพันธ์ ม.2 5,000,000 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้เพือ่
ได้ในฤดูแล้ง  14x5,000 ม. อปท./ขอสนับสนุน การเกษตร

3.ขุดลอกล าห้วยก๊วล ม.7 2,000,000 1 แห่ง อย่างเพียงพอและกัก
ระยะทาง 2 กม. อปท./ขอสนับสนุน เก็บน้ าไว้ได้

2 โครงการจดัหาภาชนะเกบ็ เพื่อใหป้ระชาชนใช้รองรับน้ า ม.5, ม.6 900,000 900,000 ร้อยละ ประชาชนใช้รองรับน้ าและ ส านักปลัด
กักน้ า ขนาด 1,000 ลิตร และกกัเกบ็น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ถังไฟเบอร์กลาสส าหรับเก็บกักน้ า อปท./ขอสนับสนุน อปท./ขอสนับสนุน 50 กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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แนวทางการพัฒนา 1.2  ก่อสร้าง  ซ่อมแซม  ขดุลอก  ประปา  สระน ้า  หนองน ้า  คลอง  ล้าห้วย  คลองส่งน ้า ฯลฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลสมดุ  อ้าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2. การพัฒนาความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว

ผ. 05 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายไฟฟ้า เพือ่ให้ประชาชนสามารถ กลุ่มเกษตรกรต าบลสมุด 2,000,000 1,000 ม. เพือ่ให้ประชาชนสามารถ กองช่าง
เพือ่การเกษตร ประกอบอาชีพทางกา ม.8 จากบ้านหนองยาว ถึงป่าช้า อปท./ขอสนับสนุน ประกอบอาชีพทางการ ไฟฟ้า

รเกษตรได้อย่างสะดวก ระยะทาง 1,000 ม. เกษตรได้อย่างสะดวก 
เกษตร มีการ และเพิม่ผลิตทางการเกษตร
น าเทคโนโลยีมาใช้ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 1,500,000 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ส าหรับออกก าลัง กองช่าง
เอนกประสงค์ ใช้เป็นทีอ่อกก าลังกายได้ บ้านสมุด ม.7 อปท./ขอสนับสนุน กาย และมีสุขภาพแข็งแรง
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แนวทางการพัฒนา  1.3   ขยายไฟฟ้า  ซ่อมแซม  ตดิตั ง  ไฟฟ้าสาธารณะ

แนวทางการพัฒนา  2.5  ส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตบนพื นฐานความเสมอภาค
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต

ที่



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ตู้เอกสาร 2 บาน

เปิด(กระจก)
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดจัดซ้ือตู้
เอกสาร 2 บานเปิด
(กระจก) ขนาดไม่น้อยกว่า
 91.6x45.7x183 ซม.

 ปีละ 2  หลัง        8,400       8,400       8,400       8,400 ส านักปลัด

2 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เก้าอี้ Poly 
Propylene chair

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ 
Poly Propylene chair 

โครงขาเหล็กกลมชุม
โครเมี่ยม อย่างหนา 

แข็งแรง ทนทาน

จ านวน 20 ตัว      15,000 ส านักปลัด

3 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน คุลเลอร์น้ าเย็นแส
ตนเลส

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคุล
เลอร์น้ าเย็นแสตนเลส 
ขนาดความกว้างไม่น้อย

กว่า 28 ซม. สูงไม่น้อยกว่า
 48 ซม. บรรจุน้ าได้ไม่
น้อยกว่า 17.8 ลิตร

จ านวน 1 หลัง        4,500 ส านักปลัด
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บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ. 08 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพืน้หรือ
ชนิดแขวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ
ชนิดแขวน

 จ านวน  6  เคร่ือง   242,000 ส านักปลัด

5 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ชั้นเก็บเอกสาร
แบบเหล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้น
เก็บเอกสารแบบเหล็ก เก็บ
เอกสารได้ไม่น้อยกว่า 40 
ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
92x31x180 เซนติเมตร

 ปีละ 2  หลัง       8,000       8,000 ส านักปลัด

6 ชั้นเก็บเอกสาร 20
 ช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 92x31x96 เซนติเมตร

จ านวน 2 หลัง        5,000 กองคลัง
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บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ. 08 



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพืน้หรือ
ชนิดแขวน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดต้ังพืน้หรือ
ชนิดแขวน

 จ านวน  6  เคร่ือง   242,000 ส านักปลัด

8 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ชั้นเก็บเอกสาร
แบบเหล็ก

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชั้น
เก็บเอกสารแบบเหล็ก เก็บ
เอกสารได้ไม่น้อยกว่า 40 
ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 
92x31x180 เซนติเมตร

 ปีละ 2  หลัง        8,000       8,000       8,000       8,000 ส านักปลัด

9 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ชั้นเก็บเอกสาร 20
 ช่อง

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้
เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง 
ขนาดไม่น้อย
กว่า 92x31x96 เซนติเมตร

จ านวน 2 หลัง        5,000 กองคลัง
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บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลสมดุ  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผ. 08 



ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่
ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่
ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

     ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระะ
เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ



จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

     การวัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสมุด  
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
      1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
      2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผน ที่มีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น 
      3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 
 

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


4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมุด ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 


