บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพท้ องถิน่
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้ องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
หลักการสาคัญของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1.พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น
ในทุกระดับ
2. ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่ วนในสังคม และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของประชาชน
3. พัฒนาประเทศสู่ ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็ นองค์รวม
4. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 เป็ นเป้ าหมาย ซึ่ งจะส่ งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยูบ่ นรากฐาน
ของสั ง คมไทย อยู่บ นกรอบแนวคิ ด ของการพัฒ นาบนหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ประเทศมี ส ถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ เป็ นเสาหลักของความเป็ นปึ กแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุ ขเป็ นพื้นฐานที่สร้ างคน
เป็ นคนดี ชุ มชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิ จมีเสถียรภาพและความสามารถใน
การแข่ ง ขัน มี ก ารบริ ก ารสาธารณะที่ มี คุ ณภาพ มี ก ฎระเบี ย บ และกฎหมายที่ บ งั คับใช้อย่างเป็ นระบบ และ
ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
แผนพัฒนา ฯ ฉบับ ที่ 11 เป็ นแผนยุท ธศาสตร์ ที่ ช้ ี นาทิ ศ ทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่ อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่ วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่ วมกันกาหนดเป็ นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่ งกาหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิ ใ จในความเป็ นไทย มี มิ ต รไมตรี บ นวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง ความพอเพี ย งยึด มัน่ ในวัฒ นธรรม
ประชาธิ ปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริ การสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทวั่ ถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัย
และมัน่ คง อยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่ งกันและกันระบบการผลิตเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มี
ความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน อยูบ่ นฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ”
วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสู ง ดังนี้
วิสัยทัศน์
“สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1) สร้างสังคมเป็ นธรรมและเป็ นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่ คงในชี วิต ได้รับการคุม้ ครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุก

ภาคส่ วนได้รับการเสริ มพลังให้สามารถมีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริ หารจัดการภาครัฐที่
โปร่ งใส เป็ นธรรม
2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรี ยนรู้ตลอดชี วิต มีทกั ษะและการดารงชี วิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู ้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
3) พัฒนาฐานการผลิตและบริ การให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปั ญญา สร้ า งความมัน่ คงด้า นอาหารและพลัง งาน ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ตและการบริ โ ภคให้ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
4) สร้ างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุม้ กันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเสริ มสร้างสังคมที่เป็ นธรรมและเป็ นสังคมสันติสุข
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็ นองค์รวมทั้งทางกาย ใจสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริ ยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยัง่ ยืนมีความเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การบนฐานปั ญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซี ยน มีความมัน่ คงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริ โภคเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม นาไปสู่ การเป็ นสังคมคาร์ บอนต่า
4) เพื่อบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ
และเป็ นฐานที่มนั่ คงของการพัฒนาประเทศ
เป้าหมายหลัก
1) ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขและความสงบสุ ขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่ วนผู ้
อยูใ่ ต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่ ไม่ต่ากว่า 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง มีสุขภาวะดีข้ ึน มีคุณธรรม จริ ยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น
3) เศรษฐกิ จเติ บ โตในอัต ราที่ เ หมาะสมตามศัก ยภาพของประเทศให้ ค วามส าคัญ กับ การเพิ่ ม ผลิ ต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 3.0 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จของประเทศ เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ 40.0
4) คุ ณภาพสิ่ ง แวดล้อมอยู่ใ นเกณฑ์ม าตรฐาน เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการลดการปล่ อยก๊า ซเรื อนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ตัวชี้วดั
1) ดัชนี ความอยู่เย็นเป็ นสุ ข ดัชนี ความสงบสุ ข สัดส่ วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุ ด
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้ อยละ 10.0 สัดส่ วนผูอ้ ยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่ วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุม้ ครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์ รัปชัน่
2) จ านวนปี การศึ ก ษาเฉลี่ ย ของคนไทย ผูเ้ รี ย นทุ ก ระดับ การศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สั ด ส่ ว น
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง จานวนบุคลากรด้านการวิจยั และพัฒนา อัตรา
การป่ วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
3) อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่ วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศและสัดส่ วนการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
ต่อหัวเปรี ยบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เร่ งสร้างภูมิคุม้ กันเพื่อป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงต่าง
ๆ และเสริ มรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง รวมถึ งสร้ างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริ ญก้าวหน้า
ต่อไป โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน
(3) ยุทธศาสตร์ การสร้างความสมดุลและมัน่ คงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์ การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู ้
(5) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงในภูมิภาค และ
(6) ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยิง่
โดยมีกรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็ นธรรมในสังกัด มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึ งบริ การ
ทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ไ ด้อ ย่า งมี ศ ัก ดิ์ ศรี สร้ า งโอกาสการเข้า ถึ ง แหล่ ง ทุ น ปั จ จัย
โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จะเป็ นฐานการประกอบอาชีพที่มนั่ คง ยกระดับรายได้ สร้างความมัน่ คงทาง
เศรษฐกิจและสังคม และยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ทุกคนในสังคมไทย
(2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ อย่างยัง่ ยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
กลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสานึ กวัฒนธรรมที่ดีงามและรู ้ คุณค่าความเป็ นไทย มีโอกาส
และสามารถเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ ยนแปลง และเป็ นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่ม โอกาสทางการ
ศึกษาและการเรี ยนรู้ในรู ปแบบที่หลากหลาย
(3) ยุทธศาสตร์ การสร้างความสมดุลและมัน่ คงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตรเป็ นฐาน
การผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มัน่ คง และมีประสิ ทธิภาพ สามารถผลิตสิ นค้าเกษตรและอาหารที่มี
คุ ณภาพมาตรฐานและมีปริ มาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่เหมาะสม เป็ นธรรม พัฒนา
คุณภาพชีวติ และเสริ มสร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
(4) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ มี เ สถี ย รภาพบนฐานความรู ้ มุ่ ง ปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จให้
เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน มัน่ คง มีคุณภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
(5) ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จและความมัน่ คงในภูมิภาค โดยกาหนดให้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศฐานการผลิตอุตสาหกรรม
แปรรู ป เป็ นประตูการค้าสู่ อินโดจี น และเป็ นแหล่ งท่องเที่ ยวทางโบราณคดี ป ระวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม
วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
(6) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งยัง่ ยื น มุ่ ง อนุ รั ก ษ์แ ละฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ และเป็ นฐานที่มนั่ คงของการ
พัฒนาประเทศ
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุ ข เศรษฐกิ จเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ยัง่ ยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรั บเปลี่ ยนเร็ วคาดการณ์ ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่ งสร้ างภูมิคุม้ กันเพื่อป้ องกันปั จจัยเสี่ ยง และเสริ มรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมอย่า งเป็ นธรรม รวมทั้ง สร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จด้วยฐานความรู ้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม นาไปสู่ การพัฒนาประเทศที่มนั่ คงและ
ยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 มีดงั นี้
1 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมในสั งคม ให้ความสาคัญกับ
1.1 การสร้ างความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กบั การเสริ มสร้ างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ ยงและสร้ างโอกาสในชี วิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้ างเศรษฐกิ จให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทวั่ ถึ งและยัง่ ยืน พัฒนาเศรษฐกิ จฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่ งมากขึ้น ส่ งเสริ ม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็ นธรรม ปรับโครงสร้ างภาษีท้ งั ระบบให้สนับสนุ นการกระจายรายได้และ
เป็ นเครื่ องมือสร้างความเป็ นธรรมในการจัด สรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่ งเสริ มบทบาทของภาคธุ รกิจเอกชนใน

การเสริ ม สร้ า งความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จและสั งคมแก่ ค นในสั งคมไทย รวมทั้ง ยกระดับ คุ ณภาพระบบการ
คุม้ ครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทัว่ ถึงสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็ น__
1.2 การจัดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐาน เน้นการสร้ างภูมิคุม้ กันระดับปั จเจก และ
สร้างการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนา
ระบบบริ การสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง การจัดหาที่อยูอ่ าศัยของผูม้ ี
รายได้น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณู ปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริ มสร้างเจตคติดา้ นความเสมอภาคระหว่างหญิง
และชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ ม้ ครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิ ทธิ และ
สามารถเข้าถึงบริ การอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3 การเสริ มสร้างพลังให้ทุกภาคส่ วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่ วมในเชิ ง
เศรษฐกิ จ สัง คม และการเมื องได้อย่า งมี คุ ณค่ า และศัก ดิ์ ศรี ให้ทุ ก คนสามารถแสดงออกทางความคิ ดอย่าง
สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุ มชนในการจัดการปั ญหาของชุ มชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่ มอาชี พที่ สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้ นที่ ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นพลังร่ วมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพิ่มช่ อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค ส่ งเสริ มบทบาทสตรี ในระดับการบริ หารและการ
ตัดสิ นใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่ วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม
และเสริ มสร้ างการบริ หารราชการแผ่นดิ นที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม โดยสร้ างค่านิ ยมใหม่ที่ยอมรับร่ วมกันบนฐานของความไว้เนื้ อเชื่ อใจและเกื้ อกูลกันในสังคม ส่ งเสริ ม
วัฒนธรรมการเมื องที่ มีธรรมาภิบาลนาไปสู่ การเป็ นประชาธิ ปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริ มสร้ างระบบ
บริ หารราชการให้เข้มแข็งมีป ระสิ ทธิ ภาพ มีระบบถ่วงดุ ลอานาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสู ง มีคุณธรรม จริ ยธรรมทางอาชี พและมีความรับผิดรับชอบ ปฏิ รูปการเมื องไทยทั้ง
ระบบให้เป็ นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรี ยนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผเู ้ สี ยหายและผูไ้ ด้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
สนับสนุ นการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่ น และสังคมออนไลน์ให้เป็ นพลังหนุ นเสริ มการ
พัฒนา
2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชี วติ อย่ างยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับ
2.1 การปรับโครงสร้ างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็ นการส่ งเสริ มคู่สมรสที่ มีค วาม
พร้ อมให้มี บุ ตรเพิ่ ม ขึ้ นและรั ก ษาระดับ อัตราเจริ ญพันธุ์ ไ ม่ ใ ห้ต่ า กว่าระดับ ที่ เป็ นอยู่ปัจจุ บ นั สนับสนุ นการ
กระจายตัว และส่ ง เสริ ม การตั้ง ถิ่ น ฐานของประชากรให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกับ ศัก ยภาพ โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่__

2.2 การพัฒนาคุ ณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุ ณภาพคนไทยทุกช่ วงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เสริ มสร้ างวัฒนธรรมการเกื้ อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรี ยนรู ้ต่อเนื่ องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่ การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึ กฝนเป็ นความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟั งความคิดเห็ นจากผูอ้ ื่น และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่ อสัตย์ มีระเบียบวินยั พัฒนาคนด้วยการเรี ยนรู้ ใน
ศาสตร์ วิทยาการให้สามารถประกอบอาชี พได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรี ยม
ความพร้อมสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนสร้ างจิตสานึ กให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย
หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน สร้ า งค่ า นิ ย มการผลิ ต และบริ โ ภคที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม เรี ย นรู้ ก ารรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตั ิ
2.3 การส่ งเสริ มการลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพอย่างเป็ นองค์รวม โดยสร้างเสริ มสุ ขภาวะคนไทยให้มี
ความสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่ างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว
ชุ มชน สร้ างการมีส่วนร่ วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพควบคู่กบั การพัฒนาระบบบริ การ
สาธารณสุ ขให้มี คุณภาพ พร้ อมทั้งการส่ ง เสริ มการแพทย์ทางเลื อกการพัฒนาระบบฐานข้อมู ลสุ ข ภาพของ
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุ ขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้
มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุ ขภาพที่มีประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
2.4 การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรี ยนรู ้เป็ นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝ่ รู้ รักการอ่านตั้งแต่วยั เด็ก และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ร่วมกันของคนต่างวัยควบคู่กบั การส่ งเสริ มให้องค์กร
กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่ อทุกประเภทเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้อย่างสร้างสรรค์ สื่ อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
รวมถึ งส่ งเสริ มการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน และสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ที่มี
คุณภาพและสนับสนุนปั จจัยที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2.5 การเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของสถาบันทางสัง คม เป็ นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปั ญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความ
เป็ นเอกภาพในสังคม สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวัฒนธรรมร่ วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคม
อาเซี ย นให้เกิ ดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรู ป แบบการแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ้ ส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจระหว่าง
ประชาชนในการเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
3 ยุทธศาสตร์ ความเข้ มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน มุ่งรักษา ป้ องกัน
และคุม้ ครองพื้นที่ที่มีศกั ยภาพทางการเกษตร สนับสนุ นให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็ นของตนเองหรื อมีสิทธิ
ทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรื อจูงใจให้บุคคลผูถ้ ื อครองที่ดินทาประโยชน์ในพื้นที่ดงั กล่าว
มากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมเร่ งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบ
บริ หารจัดการที่ดินให้เป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟื้ นฟู

และส่ งเสริ มค่านิ ยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยัง่ ยืน
3.2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง สนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุ นการผลิ ตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุ งบริ การ
ขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทวั่ ถึง ส่ งเสริ มการผลิตที่คงไว้ซ่ ึ งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสม
กับสภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริ มสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีการผลิ ตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมให้แก่
เกษตรกร
อย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่ วงโซ่ การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริ การของ
ชุ ม ชนในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ นค้า เกษตร อาหาร และพลังงาน ส่ ง เสริ ม สถาบันการศึ ก ษาในพื้ นที่ ใ ห้ร่วม
ทาการศึกษาวิจยั กับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูป้ ระกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมบนฐานความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิม่ สิ นค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสิ นค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่ งเสริ มระบบตลาดกลางสิ นค้าเกษตรและตลาดซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่ วงหน้า ส่ งเสริ ม
ภาคเอกชนและองค์ก รชุ มชนเข้ามามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารจัดการระบบสิ นค้าเกษตรและอาหารร่ วมกับ
สถาบันเกษตรกรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
3.4 การสร้ างความมัน่ คงในอาชี พและรายได้ให้แก่ เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้ างหลักประกัน
รายได้ของเกษตรกรให้มีความมัน่ คงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร
ส่ งเสริ มระบบการทาการเกษตรแบบมีพนั ธสัญญาที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายยกระดับคุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่ นใหม่และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ อาชีพเกษตรกรรม พัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิ จชุ มชนให้เป็ นกลไกสนับสนุ นการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั เกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสิ นค้าเกษตรและอาหารที่มีตน้ ทุนต่าที่เป็ นผล
มาจากข้อตกลงการเปิ ดการค้าเสรี
3.5 การสร้ า งความมัน่ คงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชี วภาพในระดับครั วเรื อนและชุ มชน โดย
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่ าโดยชุ มชนและเพื่อชุ มชนเพิ่มขึ้นส่ งเสริ มให้เกษตรกรทาการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุ นให้มีการจัดการและเผยแพร่ องค์ความรู ้
และการพัฒนาด้านอาหารศึ กษาทุ กรู ปแบบอย่างต่อเนื่ องและทัว่ ถึ ง รวมทั้งส่ งเสริ มพฤติ กรรมการบริ โภคที่
เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายการผลิตและการบริ โภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุ มชน
ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงกัน ส่ งเสริ มการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมา

ผลิตเป็ นพลังงานทดแทนในชุมชนรวมทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็ นเครื่ องมือในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กบั เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็ นระบบ
3.6 การสร้ างความมัน่ คงด้านพลังงานชี วภาพเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบ
การบริ หารจัดการสิ นค้าเกษตรที่ใช้เป็ นทั้งอาหารและพลังงานเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการใช้พลังงาน
ชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริ การ จัดให้มีกลไกกากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และ
ปลูกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
3.7 การปรั บ ระบบบริ ห ารจัด การภาครั ฐ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมัน่ คงด้า นอาหารและพลัง งาน โดย
สนับสนุ นบทบาทของเกษตรกร เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุ มชนให้เข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้
มี การร่ วมมื อและบูรณาการการทางานอย่างจริ งจัง ทั้งในส่ วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริ โภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุ ภาคี และทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซี ยนที่ก่อให้เกิดความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน
4 ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่ างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
ให้ความสาคัญกับ
4.1 การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จสู่ ก ารพัฒนาที่ มี คุ ณภาพและยัง่ ยืน โดยสร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ
ผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศให้เข้ม แข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้ า งการค้าและการลงทุ นให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของเอเชี ย แอฟริ กาและเศรษฐกิ จภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริ การให้สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มกับสาขาบริ การที่ มีศกั ยภาพและเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมบนฐานความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ซ่ ึ งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุ รกิ จสร้ างสรรค์ การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนา__อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพิ่มผลิตภาพในการ
ผลิ ตและยกระดับการสร้ างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ มุ่ ง การปรั บ โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมให้ มี คุ ณ ภาพและยัง่ ยื น ด้ว ยการใช้ค วามรู้ ด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและความคิดสร้ างสรรค์ สู่ อุตสาหกรรมฐานความรู ้ เชิ งสร้ างสรรค์และเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ให้เป็ นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิ จให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน เน้นการนาความคิดสร้ างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิจยั และพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ท้ งั เชิงพาณิ ชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมที่ส่งเสริ ม
การใช้ค วามคิ ดสร้ า งสรรค์และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ก ับ ภาคการผลิ ต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมให้ทวั่ ถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริ มาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิ ทธิ ภาพ เท่าเทียมและเป็ นธรรม มุ่งพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน
ทางปั ญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่ งทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและมาตรฐานสู่ สากลสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานด้วยการส่ งเสริ ม
การใช้พ ลัง งานสะอาด พัฒนาพลัง งานทางเลื อก และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้พ ลัง งานในทุ กระดับ ปฏิ รูป
กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิ จให้เอื้ อต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
4.4 การบริ หารจัดการเศรษฐกิ จส่ วนรวมอย่างมีเสถี ยรภาพ ให้ความสาคัญกับการบริ หารจัดการด้าน
การเงิน โดยดาเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงิ น พัฒนากลไกการเฝ้ าระวัง ความผันผวนทางเศรษฐกิ จ และพัฒนาระบบเตื อนภัย แบบองค์รวม เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริ หารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุ งระบบ
การจัดเก็บรายได้ของประเทศเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการจัดสรรและการบริ หารงบประมาณ ป้ องกันความเสี่ ยง
ทางการคลังพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของรัฐวิสาหกิจ ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและการให้บริ การขั้นพื้นฐานของภาครัฐเพิ่มขึ้น และเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่ อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพือ่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคม ให้
ความสาคัญกับ
5.1 การพัฒนาความเชื่ อมโยงด้านการขนส่ ง และระบบโลจิ สติ กส์ ภายใต้กรอบความร่ วมมื อในอนุ
ภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ มุ่ ง พัฒ นาบริ ก ารขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและได้ม าตรฐานสากล ปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบการขนส่ งคนและสิ นค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุ รกิ จการขนส่ งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเชื่ อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอนใน
ของประเทศ
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุ ภูมิภาคมุ่งพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ให้เป็ นฐาน
การพัฒนาด้านอุ ตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิ จชายแดนและเมื องชายแดน
รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมัน่ คง
และเสถียรภาพของพื้นที่
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เป็ นการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุ รกิ จเอกชนที่ มี ศ กั ยภาพในการพัฒนาบุ ค ลากรในทุ ก ภาคส่ วนเศรษฐกิ จ เสริ มสร้ างความเข้มแข็ง ให้

สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝี มือแรงงาน
กาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุ ณภาพสิ นค้าและบริ การที่ เป็ นการป้ องกันสิ นค้าและบริ การนาเข้าที่ ไ ม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
5.4 การเข้าร่ วมเป็ นภาคี ค วามร่ วมมื อระหว่า งประเทศและภูมิ ภาคภายใต้บทบาทที่ สร้ างสรรค์ เป็ น
ทางเลือกในการดาเนิ นนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่ วมกาหนด
ยุท ธศาสตร์ ข องกรอบความร่ วมมื อที่ ดาเนิ น อยู่ รวมทั้ง รั ก ษาดุ ล ยภาพของปฏิ สั ม พันธ์ ก ับ มหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
5.5 การสร้างความเป็ นหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่ ง เสริ ม แรงงานไทยในต่ า งประเทศ โดยเร่ ง ดาเนิ นการด้า นความร่ วมมื อในการก าหนด
มาตรฐานฝี มือระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการ
ไทยในการขยายการลงทุ นไปสู่ ต่า งประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อ นบ้าน คุ ้ม ครองและส่ งเสริ ม สิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.6 การมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้ องกันภัยจากการก่อการร้ าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตั ิ และการแพร่ ระบาดของโรคภัยมุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ
ป้ องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติดา้ นการก่อการร้าย ยาเสพติดและการหลบหนี เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพ
และความร่ วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรี ยมพร้ อมรับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิ น และร่ วมมือในการ
ป้ องกันการติดเชื้อและการแพร่ ระบาดของโรคอุบตั ิใหม่และโรคระบาดซ้ า__
5.7 การเสริ มสร้างความร่ วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุ นการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มีจริ ยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม พร้ อมทั้งเปิ ดรับความร่ วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากา ไร เป็ นการดา เนินการภายใต้กรอบความร่ วมมือด้านสิ่ งแวดล้อมในระดับอนุ ภูมิภาค เสริ มสร้างการ
ผลิ ตและบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่ นาสู่ การลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวก
องค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากาไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการให้ไทยเป็ นฐานการดาเนิ นความร่ วมมือ
เพื่อการพัฒนาประเทศในภูมิภาค
5.8 การเร่ งรั ดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรี ที่มีผลบังคับใช้แล้วเป็ นการสร้ างองค์ความรู ้
ให้กบั ภาคธุ รกิ จโดยเฉพาะผูไ้ ด้รับผลกระทบทั้งเชิ งบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
ตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิ ดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการ
สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณี ที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทนั
5.9 การส่ งเสริ มให้ประเทศไทยเป็ นฐานการลงทุน และการประกอบธุ รกิ จในเอเชี ย รวมทั้งเป็ นฐาน
ความร่ วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอานวยความสะดวกที่จาเป็ น เพื่อให้มีการ
จัดตั้งสานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงกาไร
5.10 การปรับปรุ งและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุ มชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริ มสร้างศักยภาพชุ มชนท้องถิ่นให้รับรู ้และเตรี ยมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ สนับสนุ นกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่ งเสริ มศักยภาพด้าน
วิชาการและเครื อข่ายของสถาบันการศึ กษาของไทยที่สร้ างความใกล้ชิด และปฏิ สัมพันธ์ กบั ประเทศในอนุ
ภูมิภาค
6 ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างยัง่ ยืน ให้ความสาคัญกับ
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และสร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม มุ่งรักษาและ
ฟื้ นฟูพ้นื ที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็ นเครื่ องมือในการวางแผน
และบริ หารจัดการ ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง เร่ งรัด
การบริ หารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุ งและฟื้ นฟูแหล่งน้ าเพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าต้นทุน ส่ งเสริ มให้เกิดการใช้
น้ าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้ างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภคอย่างเป็ น
ระบบ รวมทั้งส่ งเสริ มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรี ยมพร้อมไปสู่ การเป็ นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์ บอนต่ าและเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้ างการผลิ ตของประเทศและพฤติกรรมการ
บริ โภคเพื่ อเตรี ย มพร้ อมไปสู่ เศรษฐกิ จคาร์ บ อนต่ า และเป็ นมิ ตรกับ สิ่ ง แวดล้อม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการใช้
พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ ง เพื่อลดปริ มาณก๊าซเรื อนกระจกพัฒนาเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเน้น
การวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้
สังคมมีภูมิคุม้ กัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู ้ และเครื่ องมือในการบริ หารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.4 การเตรี ยมความพร้อมรองรับกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับพื้นที่เสี่ ยง
ภัย ทั้ง ในระดับ ประเทศ ภู มิ ภ าคและจัง หวัด ยกระดับ การจัด การภัย พิ บ ัติ ใ ห้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล การสื่ อสารโทรคมนาคม ส่ งเสริ มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบตั ิ
พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริ งจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรี ยน และท้องถิ่นให้มีการเตรี ยมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบตั ิการรองรับภัยพิบตั ิ
6.5 การสร้ างภูมิคุม้ กันด้านการค้าจากเงื่ อนไขด้านสิ่ งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้ าระวังมาตรการการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่ งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน
เตรี ยมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้ นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและกาหนดแผนกลยุทธ์รายสิ นค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสิ นค้าและธุ รกิจที่เกี่ยวข้องส่ งเสริ มให้ผสู ้ ่ งออกทาคาร์ บอนฟุตพริ้ นต์ และสร้างแรงจูงใจให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มระหว่ า งประเทศ เป็ นการศึ ก ษารายละเอี ย ดและสร้ า งความเข้า ใจในพัน ธกรณี ติ ด ตาม

สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่าง ๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริ มสร้างทักษะการเจรจา พัฒนา
ความร่ วมมื อในกลุ่ ม อาเซี ย นและประเทศคู่ค ้าส าคัญ สนับสนุ นการดาเนิ นงานตามพันธกรณี และข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริ มาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะและน้ า
เสี ยชุ มชน พัฒนาระบบการจัดการของเสี ยอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิ กส์ และขยะติดเชื้ อลดความเสี่ ยงอันตราย
การรั่วไหล การเกิดอุบตั ิภยั จากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิ นและระบบการจัดการเมื่ อเกิ ด
อุบตั ิภยั ด้านมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส
และเป็ นธรรมอย่า งบู ร ณาการ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ แ ละพัฒ นาศัก ยภาพชุ ม ชนในการเข้า ถึ ง และใช้ป ระโยชน์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ปรั บ ปรุ งกฎหมายเพื่ อ แก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษี สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้ างแรงจูงใจในการใช้ทรั พยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและลดการก่ อ
มลพิ ษ สร้ า งรายได้จากความหลากหลายทางชี วภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติ ดตามประเมินผล
รวมทั้งส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั เพื่อสร้างระบบบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
( กลุ่มจังหวัดร้ อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสิ นธุ์ )
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็ น 18 กลุ่ม จังหวัด
โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสิ นธุ์ หรื อเรี ยกว่ากลุ่ม “ร้ อยแก่ นสารสิ นธุ์” (ร้ อย
มาจาก ร้อยเอ็ด , แก่น มาจาก ขอนแก่น , สาร มาจาก มหาสารคาม , สิ นธุ์ มาจาก กาฬสิ นธุ์)
วิสัยทัศการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
“เป็ นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรู ปพืชอาหารและพลังงานทดแทน”
เป้ าหมายการพัฒนาเพื่อ
(1) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ภาคการเกษตร
(2) เพิ่มการลงทุนของภาคเอกสารในอุตสาหกรรมการเกษตร
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ การพัฒนา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) พัฒนามาตรฐานและประสิ ทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร
เป้ าประสงค์
- เพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการผลิตภาคเกษตร
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลผลิตด้านการเกษตร
- สร้างความสมดุลระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โดยการพัฒนาปั จจัยและโครงสร้ างพื้นฐานของระบบการผลิ ต
ได้แก่ การบริ หารจัดการระบบน้ า เพื่ อการเกษตร การวิจยั /พัฒนาและส่ ง เสริ มการใช้พ นั ธุ์ ดี การปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างและการฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดิ นควบคู่กบั การสนับสนุ นการพัฒนามาตรฐานการผลิ ต
ภาคเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ภายใต้ระบบการกาหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เพื่อส่ งเสริ มการผลิต
2) สร้างความพร้อมในการส่ งเสริ มการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแปรรู ปการเกษตร
เป้ าประสงค์ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็ นพื้นที่ที่น่าลงทุนด้านอุตสาหกรรม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โดยกาพัฒนาปั จจัยโครงสร้ างพื้นฐานที่ จาเป็ นต่ อการ
ลงทุน เช่น ระบบ Logistic ระบบคลังสิ นค้าเกษตร (ไซโล) ฯลฯ การพัฒนาฝี มือแรงงานที่จาเป็ นต่อการลงทุน
ควบคุมคู่ไปกับการสร้างผูป้ ระกอบการใหม่และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัดให้กบั ผูป้ ระกอบการเติม
รวมถึงการสร้างความพร้อมด้านวัตถุดิบที่จาเป็ นต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม
3) พัฒนาระบบบริ หารจัดการการพัฒนากลุ่มจังหวัด
เป้ าประสงค์ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการเชิงบูรณาการของกลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา โดยการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารและการ
ประสานงานของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด การปรับปรุ งและพัฒนาระบบสนับสนุ นการบริ หาร เช่น
ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน ระบบการติดตามและประเมินผล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริ หาร และ
การพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดกาหนดวิสัยทัศน์ การพัฒนา ไว้ ว่า
“ขอนแก่ นเมืองน่ าอยู่ เป็ นศู นย์ กลางเชื่ อมโยงเครือข่ ายการค้ า การลงทุน การบริการ
และการคมนาคมขนส่ งในภูมิภาคสู่ สากล”
โดยมุ่งเน้น ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นใน 3 ระดับ (3H) คือ
1. ระดับชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง มีความสุ ข (Happiness community)
2. ระดับเมือง เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นนครน่าอยู่ (Healthy City)
3. ระดับภูมิภาค เพื่อก้าวสู่ การเป็ นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิ จ การคมนาคม และกา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Hub of Region)
เป้าประสงค์ หลักในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (Strategic goaI) กาหนดไว้ดังนี้
1. เป็ นศูนย์กลางการค้า การบริ การและการลงทุนของภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานและบริ การ
ทางสาธารณสุ ขระดับนานาชาติ ที่พร้อมรองรับการเติมโต สู่ การเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

2. มีการพัฒนาที่สมดุ ลทั้งด้านเศรษฐกิ จและสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้ างมูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวล
รวมของของจังหวัด (GPP) ให้เติบโตยัง่ ยืน ในช่วงปี 2555-2557 มีการเติบโตของ GPP และมุ่งเน้นการเติบโต
ในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเมืองและท้องถิ่นให้สามารถดารงชี วติ ได้อย่างมีความสุ ข (GPP) โดยจัดให้มีการจัดทาดัชนี เพื่อ
วัดความสุ ขของประชาชน (Gross ProvinciaI Happiness; GPH )
3. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรดิน น้ า ป่ าไม้ พลังงาน และการจัดการ
ของเสี ยที่ มีคุณภาพและเพียงพอการสนับสนุ นการเติ มโตทางเศรษฐกิ จและสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับเมือง และระดับภูมิภาค
4. มี ค วามมัน่ คงและปลอดภัย ทางด้า นชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งให้ ป ระชาชนมี
ความสุ ข และภาคธุ รกิจมีความมัน่ ใจในการลงทุน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการป้ องกัน การจัดการและการ
ช่วยเหลือฟื้ นฟู
5. เป็ นจังหวัดต้นแบบของการบริ หารราชการที่ มุ่ง เน้นการบู รณาการและเสริ มสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนต่างๆ ทั้งภาคราชการ ท้องถิ่น เอกชน กลุ่มจังหวัดและการสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อการบริ การงานจังหวัดที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส และสร้างประโยชน์ให้กบั ทุกภาคส่ วนอย่างสมดุล
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดขอนแก่ น ประกอบด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมัน่ คงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเสริ มสร้างความมัน่ คง และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ

นโยบายการพัฒนาของนายกองค์ การบริหารส่ วนตาบลสวนหม่ อน
แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน กาหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 5 ด้าน
1. การแก้ไขปั ญหาความยากจน เพื่อให้ชาวตาบลสวนหม่อน มีความสุ ขสมบูรณ์ เนื่ องจากปั ญหาความ
ยากจนของประชาชนชาวตาบลสวนหม่อน เป็ นปั ญหาเร่ งด่วน โดยที่ในความหมายของคาว่ายากจน มิได้จากัด
เฉพาะความขันสนทางเศรษฐกิ จ หรื อรายได้สาหรั บยังชี พเท่านั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่ อนจึ ง
มุ่งเน้นการเสริ มสร้ างศักยภาพในการประกอบอาชี พของชาวตาบลสวนหม่อนที่ยากจน โดยการส่ งเสริ มองค์
ความรู ้ให้กบั คนควบคูก่ บั การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ของคนจนเพื่อเพิ่มความสามารถ ในการวิเคราะห์ปัญหา
และเลือกตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องมีเหตุผล
1.1 ส่ ง เสริ มและพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู ้ ข องชุ ม ชนเชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม ยากจน และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสด้วยการส่ งเสริ มการเปิ ดเวทีประชาคมหมู่บา้ นเพื่อขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของชุมชน ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการเรี ยนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน

1.2 พัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนระดับรากหญ้า ด้วยการส่ งเสริ มการรวบกลุ่มอาชี พ เช่น กลุ่มทอผ้า
กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซี เมนต์ เป็ นต้น
1.3 การพัฒนาการเกษตร และอาชี พอิสระตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการส่ งเสริ มและ
สนับสนุ นการทาเกษตรในรู ปเกษตรกรยัง่ ยืน ได้แก่ เกษตรอิ นทรี ย ์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน และ
ทฤษฎี ใหม่ ส่ งเสริ มการปลูกป่ า แหล่งต้นน้ าลาธาร เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ดี จัดหาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร เช่ น การขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ ขุดสระน้ าในไร่ นา ในลักษณะเป็ นโครงการที่มีความสัมพันธ์
เกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกันเป็ นเครื อข่ายหลักเชื่ อมโยงกับแผนงานโครงการที่ ดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ จงั หวัด
ขอนแก่น
1.4 จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อนโดยประสานการจัดทาแผนพัฒนา
กับจังหวัดและประสานการรั ดทาแผนกับองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหา
ความยากจนของคนตาบลสวนหม่อนอย่างสอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
1.5 ปรั บปรุ งระบบการพัฒนาที่ มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ โดยกาหนดตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นการที่ เป็ น
รู ปธรรมด้วยการสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่บุคคลขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน องค์กรชุมชน และ
ประชาชน เกี่ ยวกับการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดทาการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนิ นงานแก้ไขปั ญหา
ความยากจน โดยเสนอผลงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน สู่ การรับรู ้ ของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องและ
สาธารณชน
2. การพัฒนาเมืองและชุ มชนอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ตาบลสวนหม่อนเป็ นตาบลที่น่าอยู่ดว้ ยการเชื่ อมโยง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมด้วยการเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และประชาสังคม สู่ การ
พัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพ และยัง่ ยืน ประชาชนมีชีวิตที่สงบ มีความสะดวก สะอาด มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรั พย์สิน มี ระเบี ยบวินัยทรั พยากรธรรมชาติ ได้รับการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูให้กลับคื นสู่ ความอุ ดมสมบูรณ์ มีระบบ
นิเวศน์ที่สมดุลทุกภาคส่ วนมีส่วนรวม
2.1 พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมด้วยการปรับปรุ งระบบการคมนาคมทางรถยนต์ให้เกิดความ
สะดวกปลอดภัยจัดสร้างถนนคอนกรี ตภายในหมู่บา้ นเชื่อมต่อหมู่บา้ น-ตาบล ถนนสู่ แหล่งการเกษตร และปรบ
ปรุ งซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชารุ ดเสี ยหาย
2.2 พัฒ นาส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ประสานงานในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ การ
สาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ เกี่ ยวข้องกับการขยายเขตไฟฟ้ าทัว่ ถึ งทุ กหมู่บา้ นขยายเขตไฟฟ้ าให้เขาถึ ง
แหล่งการเกษตรเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิ ตเพิ่มความปลอดภัยในชี วิต และทรัพย์สินและการบริ การแก่
ชุมชน หมู่บา้ นทุกแห่ง
2.3 การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดด้วยการประสานงานร่ วมมือวางแผนการดาเนินการ
ป้ องกันปราบปราม บาบัด ฟื้ นฟู โดยมุ่งเน้นที่ชุมชน หมู่บา้ น ตาบล ตามแนวทางการใช้พลังแผ่นดิ น ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นการกีฬา เป็ นกิจกรรมหลักในการต่อต้านยาเสพติดร่ วมกับใช้กระบวนการเวทีประชาคมทุกหมู่บา้ น
ชุมชนสร้างความตื่นตัวเผ้าระวังป้ องกันการแพร่ ระบาด หรื อแทรกซึ มของยาเสพติดในทุกหมู่บา้ น ชุมชน

2.4 การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการปลูก
ป่ า ฟื้ นฟูธรรมชาติแหล่งน้ าลาธาร ในการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นสภาพดี รณรงค์สร้างจิตสานึ กให้ความรู ้
แก่ประชาชน ให้เกิดจิตสานึกร่ วมกันในการเฝ้ าระวังแหล่งกาเนิดของมลพิษ
2.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ปลูกป่ า ฟื้ นฟูธรรมชาติแหล่งต้นน้ าลาธาร ในส่ วนการกาจัดขยะมูลฝอยเร่ งรัดการจัดสร้างโรงงานกาจัดขยะที่มี
ระบบทันสมัย จะส่ งเสริ มการสนับสนุ นการจัดการสิ่ งปฏิกลู การบาบัดน้ าเสี ยรวมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ร่ วมมือกับประชาคมในระดับต่าง ๆในการฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมให้อยูใ่ นสภาพดีรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ความรู ้
แก่ประชาชน ผูป้ ระกอบการให้เกิดจิตสานึกร่ วมกันในการเฝ้ าระวังแหล่งกาเนิ ดมลพิษ
2.6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการอนุรักษ์การเผยแพร่ วฒั นธรรม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.7 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมประเพณี และเชิ งนิ เวศน์ในตาบลด้วยการ
ฟื้ นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ให้เกิ ดแหล่งท่องเที่ยวใหม่และส่ งเสริ มสนับสนุ นร่ วมมือกับประชาคมในการดูแล
รักษา บูรณะแหล่งท่องเที่ยว ส่ งเสริ มบทบาทชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการบริ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร
2.8 ส่ งเสริ ม สนับสนุนการป้ องกัน ระงับโรคติดต่อ ในรู ปแบบกระบวนการมีส่วนร่ วมระหว่าง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกับประชาคม
3. การสร้ างศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ ในลักษณะการมีส่วนร่ วมระหว่างองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกับกลุ่มเกษตรกร ส่ วนราชการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ
3.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้เกษตรกรปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นค้าเกษตรตามหลัก
วิชาการเกษตร หลีกเลี่ยง ลดการใช้สารเคมี ปรับปรุ ง พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.1 การรักษา ฟื้ นฟู และเสริ มสร้างทุนทางสังคมที่ดี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชี วิตของทุกคนใน
ครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวมีความมัน่ คงอันจะทาให้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่ างกายจิตใจแลสังคมสมบูรณ์
เสริ มสร้ างค่านิ ยมที่ ดีงาม ให้ตระหนักถึ งความสาคัญและคุ ณค่าของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และสร้ าง
ค่านิ ยมในการเชิ ดชูยกย่องคนดี มีคุณธรรม มีจิตสานึ กต่อสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม ใช้ทุก
ภาคส่ วนในการพัฒนาเป็ นกลไกขับเคลื่ อน เด็ก เยาวชน เติบโตเป็ นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินยั ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต มี จิส านึ ก รั บ ผิดชอบต่ อสั ง คมมี ค่ านิ ย มที่ ถู กต้อง ไม่ ฟุ้ งเฟ้ อ ไม่ ฟุ่ มเฟื อย ไม่ ลุ่ ม หลง ตกเป็ นทาสวัตถุ
ห่างไกลจากการพนัน ไม่ชอบการเสี่ ยงโชค และไม่เอาเปรี ยบสังคม
4.2 พัฒนาศัก ยภาพแรงงาน ด้วยการส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้เกิ ดการพัฒนาแรงงานส่ ง เสริ ม
สนับสนุนให้มีการฝึ กทักษะอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในพื้นที่หมู่บา้ น ตาบล
4.3 การเสริ มสร้างสุ ขภาพอนามัยให้สมบูรณ์ดว้ ยการส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ประชาชนทุ กเพศ
ทุกวัย ทุกหมู่บา้ น/ชุมชนเล่นกีฬาเพื่อเป็ นการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่ งเสริ มสนับสนุนประสานงานร่ วมมือ

ทุกภาคส่ วนให้นกั กีฬาของตาบลสวนหม่อน ได้รับการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นเลิศและพัฒนาไปสู่ การกีฬาอาชี พ
ตามศักยภาพ
5. การจัดระบบบริ หารจัดการ องค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อนได้นาระบบการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) คือ หลักนิ ติธรรม หลักคุ ณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักความมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่ามาใช้ในการบริ หารราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน

กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
ประจาปี 2556-2558
วิสัยทัศน์
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทกั ษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั คนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่ อมโยงการค้า การลงทุน การบริ การ และ
การท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ ง ระบบบริ การสาธารณะ ระบบป้ องกันและบรรเทา สา
ธารณภัยให้มีประสิ ทธิภาพ และได้มาตรฐาน
6. บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา ประกอบด้ วย 18 แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสั งคม ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอก
ระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
1.2 เสริ มสร้างค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน

1.3 พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุ ข การป้ องกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสมรรถนะทางด้านร่ างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์
1.4 พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน
และสมุนไพร
1.5 พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการกีฬาและนันทนาการให้กบั เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทุกระดับ
2. การพัฒนาเมืองน่ าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง และระบบการให้บริ การขนส่ งมวลชน
2.2 พัฒนาเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
2.3 พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้หมู่บา้ น/ชุ มชนปลอดภัย ให้เมืองและชุ มชนปลอดภัย
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่ วม
2.4 ส่ งเสริ ม และสนับสนุนให้หมู่บา้ น/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชุ มชนเพือ่ การแข่ งขัน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้
3.1 พัฒนา ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเพิ่มมูลค่าผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและสิ นค้าการเกษตรอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภณั ฑ์ และการตลาด
3.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้และน้อมนาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการประกอบอาชีพ
3.3 พัฒนาและส่ งเสริ มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
3.4 พัฒนาและส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
4 . การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
4.1 เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของชุมชนและเครื อข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
4.2 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่ าต้นน้ าลาธารให้เกิดความอุคมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้ นฟูแหล่งน้ าและการบริ หารจัดการน้ าอย่างเป็ นระบบ และมีประสิ ทธิ ภาพ
4.4 การพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
4.5 เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่ งปฏิกลู และน้ าเสี ย

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกได้ขอ้ มูล ดังนี้
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
พืน้ ที่
กลุ่ม
แนวโน้ มของปัญหา
เป้าหมาย เป้าหมาย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
หมู่ที่ 1-14 ประชาชน
ทรงตัว อบต.ปรับปรุ งและพัฒนาด้าน
-เส้นทางคมนาคม
ทัว่ ไป
โครงสร้างพื้นฐานเป็ นประจาทุกปี แต่ยงั
-ไฟฟ้ า
มีพ้นื ที่และเส้นทางคมนาคม และแหล่ง
-ระบบประปาหมู่บา้ น
น้ าที่ตอ้ งพัฒนาอีกมาก
-แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
หมู่ที่ 1-14 กลุ่มอาชีพ/ ด้ านเศรษฐกิจ ทรงตัว อบต.ให้การ
-ปัจจัยการผลิต
กลุ่ม
สนับสนุนด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือ และ
-อุปกรณ์และเครื่ องมือในการ
เกษตรกร
ส่ งเสริ มให้ความรู ้ในการประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
/ประชาชน แต่ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร
ทัว่ ไป
3. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
หมู่ที่ 1-14 ประชาชน
ด้ านสั งคม ลดลง อบต.ถือหลักการ
ประเพณี และวัฒนธรรม
ทัว่ ไป
บริ การแบบล่างขึ้นสู่ บนให้ประชาชนมี
-สวัสดิการสังคม
ส่ วนร่ วมในการกาหนดแนวทางแก้ไข
-การมีส่วนร่ วมของประชาชน
ปั ญหารวมทั้งให้ประชาชนรับรู ้ขอมูล
-ความรู้ความเข้าใจในปั ญหายา
ข่าวสารต่างๆของ อบต.
เสพติด
ด้ านการศึกษา เพิม่ ขึน้ อบต.ร่ วมกับ
-คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ พัฒนาคุณภาพ
-ทุนและอุปกรณ์การศึกษา
ทางการศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
-สถานศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้
ศาสนาวัฒนธรรม ลดลง อบต.ให้การ
-วัดและวัฒนธรรมในหมู่บา้ น
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
-งานประเพณี ต่าง ๆ
ทางศาสนา ประเพณี ต่างๆ

4. ด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
-โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ
-สุ ขภาพอนามัย
-ขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู
-ทรัพยากรธรรมชาติ
-จิตสานึกในการอนุรักษ์
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน
1. ด้านการ
บริ การ

2. ด้านระเบียบ
กฎหมาย
ข้อบัญญัติตาบล
3. ด้านบุคลากร

หมู่ที่ 1-14 ประชาชน
ทัว่ ไป

ด้ านสาธารณสุ ข ลดลง เนื่องจาก อบต.
ได้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรม
การให้ความรู ้การป้ องกันโรคต่างๆ
ด้ านสิ่ งแวดล้อม ทรงตัว แม้ อบต.จะ
ดาเนินการแก้ไขอย่างไร ปั จจัยหลักที่
ก่อให้เกิดปั ญหา คือประชาชนบางส่ วน
ยังขาดจิตสานึกในการดูรักษาสิ่ งแวดล้อม

ประเด็นสาคัญ
-การแบ่งส่ วนราชการ: อบต.สวนหม่อน แบ่งโครงสร้างองค์กร
ออกเป็ นส่ วนๆ ซึ่ งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อ
รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
-การวางแผน: อบต.ถือเป็ นหลักบริ หารแบบล่างสู่ บนโดยการทา
ประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและการ
วางแผนพัฒนา
-การประสานงาน : ทุกส่ วนของ อบต.จะประสานความร่ วมมือกันใน
การทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่กาหนอดไว้ และอบต.จะประสาน
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการพัฒนาในกรณี ที่เกินศักยภาพที่
อบต.จะดาเนินการได้
-การมอบอานาจ : อบต. จะมอบอานาจการปฏิบตั ิงานตามกรอบของ
ระเบียบและกฎหมายที่ได้กาหนดอานาจไว้
-การกากับดูแล : การดาเนินงานทุกโครงการจะมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ด
โครงการ
-การปฏิบตั ิงานต่างๆ อบต. จะดาเนินการตามระเบียบ และภายใน
กรอบของกฎหมายรวมทั้งได้ออกข้อบัญญัติตาบลเพื่อเป็ นกฎหมาย
ในการบังคับใช้ในการกระทาการต่าง ๆ ภายในตาบล
-อัตรากาลัง : มีเพียงพอต่อปริ มาณงาน
-คุณภาพ : อบต. มีบุคลากรที่มีความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบตั ิงาน
ทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

จุดอ่ อน (-)
จุดแข็ง (+)
+

+

+

+
+

+
+

โดยการทางานภายใน อบต. เน้นความถูกต้อง ความเป็ นปั จจุบนั และ
ความโปร่ งใสในการตรวจสอบได้

ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก

ประเด็นสาคัญ

1. ด้านการเมือง

-ระดับความขัดแย้ง : ไม่มีความขัดแย้ง
-กลุ่มผลประโยชน์ : กลุ่มผลประโยชน์ไม่มีอิทธิ พลต่อการกาหนด
นโยบายและการบริ หารงาน
-เศรษฐกิจ (ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน
แรงงาน)
: เศรษฐกิจโดยรวมแล้วอยูใ่ นขั้นดี ประชาชนมีกาลังซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ
-การเกษตรกรรม : ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม รายได้หลักจึงมาจากเกษตรกรรม
-การพาณิ ชย์ : กิจการพาณิ ชย์ในพื้นที่ อบต. มีเป็ นส่ วนน้อยจึงไม่มี
ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านนี้

2. ด้านเศรษฐกิจ

3. ด้านสังคม

- ประชาชนวัยทางานบังมีการอพยพเพื่อเข้าไปทางานในเมืองใหญ่ทา
ให้เกิดปั ญหาสังคมอื่นๆ ตามมา
- ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
- ปั ญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่ น และกลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน

จุดอ่ อน (-)
จุดแข็ง (+)
+
+
+

+
+
+

4. ด้านนโยบาย
ของรัฐบาล
,กฎหมาย
5. ด้าน
เทคโนโลยี

- รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจและรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแก้ไข กฎหมาย และกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน
- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ในขณะที่
หน่วยงานราชการมีขนาดใหญ่ ทาให้การประสารงานเพื่อใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการปฏิบตั ิงานมีความล่าช้า
- บุคลากรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบตั ิงาน

+

-

-

การวิเคราะห์ศกั ยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ได้ขอ้ มูล ดังนี้
จุดแข็ง
1. ประชาชนให้ความร่ วมมือและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการ
ปกครอง
2. ระบบการบริ หารจัดการขององค์กรมีความเข้มแข็ง
3. มีแม่น้ าไหลผ่านและพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสาหรับการทาการเกษตร
4. ด้านการศึกษามีการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบ
จุดอ่ อน
1. ขาดแคลนเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทางานที่มีประสิ ทธิภาพและทันสมัย
2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่มีการร่ วมกลุ่มแบบเข้มแข็ง
3. เกษตรกรส่ วนใหญ่ยากจน มีปัญหาหนี้สินเรื้ อรัง
4. เกษตรกรขาดความรู ้ ทักษะในการเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตร ขาดทักษะการบริ หารจัดด้าน
การตลาด
โอกาส
1. รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารงาน
อย่างเต็มที่ในการแก้ไขปั ญหาในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่นของตน
2. อบต.สวนหม่อน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น

3. การดาเนิ นชีวติ ตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
อุปสรรค
1. น้ าท่วมพื้นที่ทาการเกษตร
2. หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความสาคัญดูแล ประกันราคาผลผลิตของเกษตรกร ส่ งผลให้ราคา
ตกต่า
3. รายได้ขององค์การบริ หาหรส่ วนตาบล มีจานวนน้อย เมื่อเทียบกับปริ มาณงานที่ตอ้ ง
พัฒนา
จากการวิเคราะห์สภาพตาบลสวนหม่อน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis แล้วทาให้เราทราบว่าองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลสวนหม่อน มีระบบการบริ หารและจัดการที่ดี มีความเข้มแข็ง และยังได้รับความร่ วมมือ ร่ วม
ใจ ในการทากิจกรรมต่างๆ จากราษฎรในตาบล บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน มีศกั ยภาพในการทางานชุมชนมีการร่ วม
กลุ่มเพื่อทาอาชีพเสริ มสร้างรายได้หลังจากการทานา ด้านจุดอ่อน ขาดแคลนเครื่ องมืออุปกรณ์ในการทางานที่
มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย กลุ่มอาชีพไม่มีระบบการบริ หารจัดการด้านการตลาดที่ดีและเกษตรกรมีปัญหา
หนี้สิน จากการวิเคราะห์ดงั กล่าว ยังมีโครงการอีกจานวนมากที่ตอ้ งดาเนิ นการพัฒนา แต่ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลมีขอ้ จากัดในด้านงบประมาณ/รายได้

