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1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
 
1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ  
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง     
มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล          (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็น
ต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  2  คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ  ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ  จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 ปี    
มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระสาคัญ 
     2.1  สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม  
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ 

 
 



 
 

เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย  โรคระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ  ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี  21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต  20 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ 

 
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วง

ระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลกในช่วงปี  2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศ
ต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการ
ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และ
เป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ  ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  
เศรษฐกิจโลกในช่วง  10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  
(2546 – 2560) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า  แต่ประเทศต่างๆ  ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพ     
การผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  10 - 15 ปี 
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์  ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ  และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ  รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 



 
 
นอกจากนั้น  ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ  คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน  ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี  
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี  
2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดในปี  2557 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น  38.1 ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ 20.0 ในป ี2550 เป็นร้อยละ 10.19 ในปี2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับการศึกษา  บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน  ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก  รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

 
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ

และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่  การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น  มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ  ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น  มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า  ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ 



 
 

ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหา
คอร์รัปชั่นมีเป็น วงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบ
โครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบต่างๆ  ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ
ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่    
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ  ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  และท่ีสาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ  
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี  ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการ
ด าเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ  4 - 5 ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก  
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ 

 
 
 



 
 

ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน  และการเรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ  จะน าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกาหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ  ของบริบทโลก  และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพ่ือเป็น
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการ
แผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยใน
ทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ  กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก  สามารถด ารงรักษาความ
เป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



 
 

2.2  วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ   (6) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ 
ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

2.3.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 
 



 
 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน

ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความสาคัญ อาท ิ

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

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 



 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

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

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

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

 
2.4  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย  โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาค
ประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 



 
 

            2.5  ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการกาหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติได้  และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  การ
น าไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  ล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที1่0 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  คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส 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  ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2541 จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ  5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per Capita) ในปี 2557  มาอยู่ที่ประมาณ  
196,240 บาท หรือประมาณ  6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากวา่
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก  สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ  41.3 ในช่วงปี 
2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้  เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ  4.9 ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี  2553  ที่ระดับร้อยละ  9.9 25.4  และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5  และ 
64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549  เป็นเฉลี่ยร้อยละ  1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 
2555 - 2557) 

 
 



 
 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ  8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32  ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที ่9  เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  2524 และ 
2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ี
แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ  37.9 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2  ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.15   อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ  และในปี พ.ศ. 2557  IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  30 จาก 61 ประเทศชั้นน า  ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  2558  หรือ  Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงด าเนนิการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  26  จาก 189  ประเทศท่ัวโลก  

 
2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ

ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  โดยในปี 2557 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  47 และด้านเทคโนโลยีที่  44 จาก 61 ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  37 และ 43 ตามล าดับในปี  2551 และตลอดช่วงระยะเวลา  14  ปีที่ผ่าน
มา (2543 - 2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  0.17 ต่อ GDP โดย
ในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด ) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  0.48 ต่อ GDP โดยเป็น
การลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  47 ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต ้ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ  4.03, 3.35, 
2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

 



 
 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี2556  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน 11 คนต่อประชากร  10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ  20 - 30 
คนต่อประชากร 10,000 คน 

  
2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ

ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  
การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  
เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  6.3 คน ในช่วงปี 2507 - 2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  30 เป็นประชากรกลุ่ม         
เจเนอเรชั่น  Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน  38.9 ล้านคนในช่วงปี  2555 - 2557  และเริ่มลดลงร้อยละ  0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 
0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  (ปี 2548 – 2557) แต่
ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์  5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  65.1         
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า  นอกจากนี้  ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น  ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2 ) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุ    
วัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
 
 
 



 
 

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  โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี 2551 
- 2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9  ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี 2556  มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50  นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ  พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการ
ทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจายรายได้  
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465  ในปี 2556 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9  เท่า ในปี 2556 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ท้ังหมด  ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10  
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล  ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555 - 2546 

2.2.5 ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7  เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่างภูมิภาค  มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุด
ประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

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

(4) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4  ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม  แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1   เท่า ในปี 2556 

 
 
 



 
 

(5) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7  และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800  บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926  ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632  แห่งในปี 2555  เป็น 152,377  
แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร้อยละ 32.51  ขององค์กรทั้งหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อย
ละ 26.77 

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

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย  พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร ่หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504  
เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ใน      ปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ  
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์  การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินม ี

 



 
 
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพ

ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ  

จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ท าให้พื้นที่ปุาชาย
เลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5  ล้านไร่ ในปี 2552  คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
2534  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ  อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างปี  2549 - 2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี 
2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2555  ต้องน าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6  อยู่ที่ระดับ 1.08  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 54  ของความต้องการใช้ในปี 
2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5  ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76  ของการน าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8  อยู่ที่ระดับ 1.981  พันบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ
การใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555  การเพ่ิมข้ึนของ  GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6 

 
(6) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย

ประกอบด้วย 25  ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ  มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27  แอ่งน้ าบาดาล  
มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้  โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้  มี
ข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ  ในปี 2557  มีจ านวนประมาณ 151,750  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04  กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19  และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  
18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9ล้านตัน  ในปี 2556 ของเสียอันตราย  ในปี 2557 มีประมาณ 
2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซาก 

ของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70  โดยภาคอุตสาหกรรมมี
การน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 



 
 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 2557 พบ      
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง  ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง  ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก  EURO ๓ เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า  อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล้าดับ  โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน  แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 4  การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี 2533 ปริมาณ  229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และ
เพ่ิมเป็น 265.9  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี 2556  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว  ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2552  มีอย่างน้อย 6   ประการคือ (1) หลักนิติธรรม 
(2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้  



 
 

ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่างรวดเร็ว  
ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ  ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี 2544  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  72% ในปี 
2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52 % และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77 % แสดงให้เห็นว่า  บริษัทจดทะเบียนไทย  ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่  บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 
(2) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ

ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  และ 
2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1  และฉบับที่ 2  นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ  อปท. โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2543  สัดส่วน
ของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31  เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.17  ในปีงบประมาณ 2550  และ
ร้อยละ 28.21  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185  ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245  ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผน      ปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 9.850  คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378  คน บุคลากรทางการศึกษา 
5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย  จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098  คน 
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  
ปัญหาการซื้อเสียง  ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.       
ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  



 
 

และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อย
ละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ  ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็น
แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
โลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ ากัด 

 
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซ่ึง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่างๆ  ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ  ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  คะแนน อยู่อันดับที่ 85  จากการจัดอันดับทั้งหมด 
175 ประเทศท่ัวโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556  ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 
102โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์
สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 
 
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  โดยผลิตภาพ
การผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ   0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0  และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5  และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้  เศรษฐกิจไทย    
ในช่วง 10 ปี 

 
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อย

ละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4.3   2574ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3  การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  
โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 14 ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (4) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร 

 



 
 

ผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการ
ในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน  (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 100-200  ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะท าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน  และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7  คนแบกรับผู้สูงอายุ 1  คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม  โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ  ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช . จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10  ของประชากร  
มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น  คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน  การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจน 

 
การแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง

และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้ง
ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคน
ในเมืองที่มากข้ึน  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง  และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 
จะมีความคุ้มค่ามากข้ึน  นอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

 



 
 

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

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ     
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ  
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ  อ านาจหน้าที่  และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน  การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่างๆ  น้าเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์ สังเคราะห์  เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน แนวนโยบาย  มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 -2643 (ค.ศ. 2001-2100) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10  ของประชากรรวมทั่วโลก  โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า  Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน ) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 
 



 
 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 
 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓ ) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม  แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้าก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12  
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ 2 ) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

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

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน  
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป  ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์  
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้  ระบบนิเวศชายฝั่ง  พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 
 



 
 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต  
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน  นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15  ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10  กันยายน 2557  ประกอบด้วยเปูาประสงค์  (Goal) จ้านวน 17 ข้อ  และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   มีระบบการศึกษา  มีความเท่าเทียมกันทางเพศ  ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

4.2 การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
ละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

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 เพ่ิมข้ึนเป็น 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  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0    ต่อปี) 



 
 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(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  ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และด้านการบริหารจัดการ  รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 
 
 



 
 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า  ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ  เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน 

 



 
 

ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 
5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3  การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน  

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย 



 
 

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นท่ี  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม  (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า  พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า  เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ระบบคมนาคมขนส่ง  
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า  การลงทุน 
และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน 



 
 

อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  
บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า  จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว  การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน  
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  โดยให้ความรู้แก่ประชาชน  และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม  วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

 



 
 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ  
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 



 
 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึง
ก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ( East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ( North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู       
และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

3.3 โครงการที่ส่าคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูล
การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน  
 3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30ประเด็นหลัก 79แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  1   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ  
ยุทธศาสตร์ที่  2   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก 20  

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  3   :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  5  ประเด็น

หลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ  
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
1. ด้านเกษตร      1.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2.  ด้านอุตสาหกรรม    2.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

2.2  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
2.3  การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
2.4  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3.  การท่องเที่ยวและ บริการ      3.1  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
3.2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  2  ล้านบาทต่อปี   
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

4.  โครงสร้างพื้นฐาน    4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน   
4.2  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5.  พลังงาน      5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
5.2  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
5.3  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
6.2  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
6.3  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 



seaboard   
6.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

7.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
7.2  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8.  การวิจัยและพัฒนา    
 

8.1  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  1 ของ GDP  
8.2  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
8.3  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
9.8  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก 20  แนวทางการ
ด าเนินการ    
 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
10.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

11.1 การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12การจัดสวัสดิการสังคม และการ
ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

12.1  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
12.2  กองทุนสตรี  

13  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

13.1  กองทุนตั้งตัวได้  
13.2  กองทุนหมู่บ้าน  
13.3  โครงการ sml  
13.4  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

14 แรงงาน  
  

14.1  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างท่ัวถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 



15  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า   

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16 การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

16.1  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

17 การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3  บุคลากรภาครัฐ  

 
ยุทธศาสตร์ที่  3   :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) ประกอบด้วย  5  ประเด็นหลัก              
แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
18  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

19 การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

19.1  การประหยัดพลังงาน  
19.2  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

20  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

20.1  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

21  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

21.1  การปลูกปุา  
21.2  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
21.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22 การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2  การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4   :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘  ประเด็น
หลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด



ความสามารถในการแข่งขัน 
๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบล มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด

นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบล ได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  

 

ต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความม่ันคง  เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ  
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  
 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และปูองกันสถาบันหลักของชาติ  
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที(่ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
(Food Valley) มาเพ่ิมศักยภาพใน
การผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
 
 
 
๘. จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
(ราย) 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพ่ิม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้
เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้
ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุมของ
บัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุข
ที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม 

 
 
 



 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย)์ 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพ่ือสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ๔. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย/์คน) (ปี๒๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี 
(ปี) 
 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทค
โนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขา
อาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนที่ 
ในทุกด้าน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตท่ีจบ
ใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการ
ว่างงานของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด 
 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ าเพิ่มข้ึน 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรปุาไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ปุาไม้ 
๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเก่ียวกับการลด
ปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 
 



 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๒.เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลิตร/คน) 
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น า
มันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 
 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟูา 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟูา 
 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกปูอง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าริ 
 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) 

๔.การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 

 
 
 



 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

   ๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ 
(ต าบล) (ต่อ) 

๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
๘. การปูองกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การปูองกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัต ิ
๑๐. การปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 

ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 

๑.เพ่ิมขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 

 
 
 



 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นท่ี
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์  

 
 
 
 
 
 
 

เปูาประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่ยยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
 
 ๑.๔ ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วงนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครรราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม 

ปลอดภัย 



 
 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด่าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม

อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการ

อนุรักษ ์ 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 



 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



 
 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดม

สมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น

ทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลท่าจะหลุงเป็นต าบลขนาดกลาง
ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ท าอาชีพการเกษตรและรับจ้าง  มีพ้ืนที่ที่ยังคงความเป็นชนบทอยู่ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบ
สุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 
           “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่อาศัย   สิ่งแวดล้อมดี  เกษตรอินทรีย์   ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
                    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร          
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี   

                   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     

  7.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของ
รัฐบาล 
        
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
 

          ๑)  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง    ด้านความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ 

๒)  เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล   ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล  ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งต้องเน้นยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 



 
 

     ๓)  เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพ พร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ 

          ๔)  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมประเพณี  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา   ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  

๕) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  อันเป็นที่พึงปรารถนาของ
ประชาชนในต าบล   

๖) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจะหลุงมีการจัดสรรทรัพยากรท าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 

7) เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 

 
 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
   1)  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า 
   2)  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน  
   3)  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

 4)  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น ไฟกระพริบเตือนทางแยก ศาลาประชาคม  
 5)  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
 6)  จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่ม   ต่างๆ 
 7)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรท้ังพืชและสัตว์ 
 8)  ส่งเสริมการลดรายจ่าย 

                      9)  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
   10) จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

 11) จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 12) จ านวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการชุมชน 
 13) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 
 14) จ านวนประชาชนที่มีจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

            15) จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16) จ านวนประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

   17) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
   18) จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดูงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
องค์การทุกปีจ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
                      19)  จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
   20)  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
                      21)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญา 

กรรมมีจ านวนลดลง 
 
 
 



 
 

 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
   ๑)  ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ

มาตรฐาน  
   ๒)  สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล   ครอบครัวและชุมชน

ท้องถิ่น โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล   
        ๓)  ส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้

อย่างมีคุณภาพ พร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ  
 
 
 

   ๔)  คนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมประเพณี  ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา   ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้  

   ๕) พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  อันเป็นที่พึงปรารถนาของ
ประชาชนในต าบล   

             ๖) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุงมีการจัดสรรทรัพยากรท าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น  

 
    7) ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ

ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงาน
ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 

 
๒.๖  กลยุทธ์ 

    1)   ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและ
ไฟฟูาสาธารณะก่อสร้างและ ขยายเขตการบริการประปา บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับ  
      2)   ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการการรวมกลุ่มอาชีพระดับหมู่บ้านและต าบล  ให้มีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืน   
      3)   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรท้ังพืชและสัตว์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มเกษตรเกษตร
อินทรีย์ทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

    4)   การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัยการพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
      5)   สร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการก าจัดขยะและ
มลพิษ  
                         6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนด าเนินการเพิ่มศักยภาพและจัดการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึง
การบูรณาการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 
 
 
 



 
 
                            7)  การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 

                 8)  ส่งเสริมอัตราการปูองกันเฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
และสาธารณภัยต่าง ๆ  

                  9)  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

          2)  การส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการการรวมกลุ่มอาชีพระดับหมู่บ้านและต าบล  ให้มีความ
เข้มแข็ง ยั่งยืน   

3)  การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรท้ังพืชและสัตว์ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  กลุ่มเกษตรเกษตร
อินทรีย์ทั้งในระดับหมู่บ้านและต าบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

4)  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
5)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
7)  การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
9)  การส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ 
10)  การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
  ๓) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  ๔) แผนงานการเกษตร 
  ๕) แผนงานการศึกษา  
  ๖) แผนงานสาธารณสุข  
  ๗) แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  ๘) แผนงานงบกลาง  
  ๙) แผนงานการพาณิชย์  
  10)แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  11) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้  
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
        1)  มีล าน้ ามูล  คลองกระท้ังแอะ คลองจมูกฉีก  คลองจานเอน  อ่างห้วยบง คลองกระทุ่ม       
คลองนาลุง  อ่างหุบน้อย  อ่างหุบใหญ่  เป็นอ่างเก็บน้ าที่ใช้เป็นต้นทุนทางการเกษตรที่ส าคัญ 
      2) ผู้น าชุมชนมีความสามัคคีกัน  

              3)  ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 
    5)  มีประเพณีท้องถิ่นท่ีดีงาม(เช่น ประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ วันเข้าพรรษาเป็นต้น)                          

                         6) ประชาชนในต าบลท่าจะหลุงส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม  โดยได้ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  

 
               7)  ทรัพยากรด้านปุาไม้ โดยมีปุาสาธารณะประโยชน์หลายแห่ง เช่น ปุาสาธารณะประโยชน์หมู่ 

2,10 หุบใหญ่  เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนได้ด้วย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
 
               8)  ด้านการอยู่อาศัยครอบครัวส่วนใหญ่ยังเป็นครอบครัวใหญ่ อยู่ด้วยกันหลายคน โดยพึ่งพาอาศัย

ซึ่งกันและกัน เป็นครอบครัวอบอุ่น อาศัยอยู่อย่างคนชนบท อยู่กันแบบเครือญาติ  
               9) กลุ่มกองทุน องค์กรเข้มแข็งในท้องถิ่น 

ในท้องถิ่นมีแหล่งเงินทุนที่เป็นกองทุนเข้มแข็ง  เช่น  กองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งปล่อยเงินกู้ภายในชุมชน โดยคิดอัตราดอกเบี้ย
ต่ า  เน้นการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการบริหารกันเองภายในชุมชน    และกลุ่มองค์กรที่มีความเข้มแข็ง เช่น 
กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่างๆ  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชน          

                10) ด้านภูมิศาสตร์ต าบลท่าจะหลุง มีหมู่บ้าน จ านวน 10  หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านได้รวมกันอยู่โซน
เดียวกัน ท าให้ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร การประสานงานต่างๆ ของคนในชุมชน ของหน่วยงานราชการ  และรวมตัวกัน  
ได้ง่าย โดยระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
          1)  พ้ืนที่นอกเขตชลประทานมีจ านวนมาก  พ้ืนที่ท าการเกษตรขาดแคลนน้ าในการท าการ  

เกษตรนอกฤดู 
2) ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
3) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
4) ไม่มีระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
5) ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
6) ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 
7) เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 
8) เกษตรกรโดยรวมยังมีรายได้น้อย 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
     1)   มีแหล่งน้ าในพื้นที่ท าการเกษตร 

2) มีหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร การจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคลการ เงินและการคลัง  
     4)  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสินค้า OTOP 

                          5)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

                6)  ด้านสังคมภายในเขตความรับผิดชอบเป็นสังคมชนบทที่มีการพึ่งพาอาศัย  
                 7)  ด้านเศรษฐกิจอยู่ใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมและใกล้สถานที่จ าหน่ายเครื่องปั้นดินเผ่าด่านเกวียน 
ท าให้ราษฎรมีงานท า เพ่ิมรายได้ 

       ๔)  ข้อจ่ากัด (T : Threat) 
          1)  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
          2)  การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความ

แน่นอน 
          3)  ปัญหาสภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อุทกภัย  

4) มีบางพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรเสี่ยงต่อการประสบปัญหาน้ าท่วม  
5) ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
6) ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

 



 
                      5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารสว่นต าบลท่าจะหลุง  ไดด้ าเนนิการวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท่าแผนพัฒนา 
    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่ต าบลท่าจะหลุง ยังมีเส้นทางการสัญจรที่มี
การช ารุดจ านวนมาก เปูาหมายคือต้องการก่อสร้างถนนในการสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้ได้มากกว่านี้หรือ
ร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจะหลุง ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการด าเนินการและพ้ืนที่บางจุดยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
และประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 
 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด และการ
ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรยังไม่ทั่วถึง  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นมีจ านวนมาก 
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้ และการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรต้องใช้งบประมาณสูง การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้บางส่วนแล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน 

  
๓)  การประปา   ระบบประปายังประสบปัญหาคือ  น้ าประปาขุ่น  สาเหตุ

เนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา  ต้องใช้งบประมาณสูงมาก
ในการด าเนินการ  การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที จัดหาแหล่งน้ าดิบในการ
ผลิตน้ าประปา  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   

 
     ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
     จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีท่ีอยู่อาศัยที่มั่นคง 
ปัญหาคือ มีผู้ด้อยโอกาสบางส่วน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้มีการจัดหางบประมาณโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส  ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดย
บางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าดื่มที่ยังไม่
สะอาดเท่าท่ีควร  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้ม
น้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐   เช่น ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง  

ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก    ประชากรบางส่วนมีรายได้จาก
การรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางบ้านมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท าให้มี
รายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของต าบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 

 



 
 

๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี  บางหมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  มีการเก็บออม  ประชากรมี บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง เริ่ม
เกิดเป็นชุมชนแออัด และส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนมีมากขึ้น  เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการราง
ระบายน้ าในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การ
พัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้
ด้านการตลาดและการรวมกลุ่มยังไม่มั่นคง 

      
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
         ด้านแรงงาน 

ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน บางส่วนไปรับจ้างท างานนอก
พ้ืนที่   ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะ
ในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่เกษตรกรรมและอยู่อาศัย   ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
 

         ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  
เท่านั้น  ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้
ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อ
แก้ไขปัญหา   

           ด้านการศึกษา 
    ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่าย
ได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี   ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือ
เทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ได้จัดกิจกรรม ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  
อาหารกลางวัน  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
   

           ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)    ประชากรในต าบลท่าจะหลุงให้ความร่วมมือ
กันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ 
รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  คือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในต าบล พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้
หมู่บ้าน เด็ก เห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   โครงการอบรมยาเสพติด  เป็นต้น 
 
 



 
 
       ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือ ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถ
ด าเนินการได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ตามเส้นทางถนนสายหลัก ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  
รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่
ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไป
ยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหา
ที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งท่ีมีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่
จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้         

      
          ด้านยาเสพติด  
    ปัญหายาเสพติดในต าบลท่าจะหลุง   และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การ
แก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  

สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  
น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะคลองส่วนใหญ่มีการตื้น
เขิน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา ได้จัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะ 

 
(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ได้จัดตั้งหมู่บ้านทั้งหมด  10  หมู่บ้าน   แต่ละหมู่บ้านมี
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของต าบลท่าจะหลุง  ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  การแข่งขันทางการเมือง
อยู่ในระดับปลานกลาง การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  
เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนา  จากผลการ
ประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง จัดขึ้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่
หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน  และประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   อสม. และกรรมการ
ชุมชน  โครงการอื่นๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์การ 



 
 

บริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ  และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงมีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ 
  
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า
ในการเกษตรและ
น้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ต าบลท่าจะหลุง - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ต าบลท่าจะหลุง 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ต าบลท่าจะหลุง - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔) เส้นทางสัญจรช ารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อและ
ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากข้ึนและ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุงไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ 
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 



 
ด้าน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 

1.กลุ่มอาชีพมีเงินทุน
ในการด าเนินงานไม่
มากพอท าให้กลุ่มไม่
เข้มแข็ง 
2.กลุ่มอาชีพยังไม่มี
ความเข้าใจในการ
จัดท าเอกสารต่างๆ 
ของกลุ่ม 

 

1. จัดหา
งบประมาณส่งเสริม
อาชีพ 
2. จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ในการ
บริหารกลุ่มอาชีพ 

ต าบลท่าจะหลุง 1.ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพต่างๆ  
2. สนับสนุน
เงินทุนในการ
ด าเนินงานให้
มากขึ้น 
3.ส่งเจ้าหน้าท่ีไป
ให้ความรู้เรื่อง
เอกสารต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของ
กลุ่ม 
4.ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอาชีพต่างๆ 
เข้าสู่ท้องตลาด 

3.  ด้านเกษตร 1.กลุ่มเกษตรยังไม่มี
ความเข้มแข็งเท่าท่ีควร 
2.ถูกพ่อค้าคนกลางกด
ราคาพืชผลทาง
การเกษตร 
3.ไม่มีการสนับสนุน
เงินทุนจากภาครัฐ 
4.ขาดความรู้ทางวิชาการ 

1.จัดหาแหล่งน้ าเพิ่ม
เพ่ือการท าเกษตร 
2. ส่งเสริมความรู้
ให้กับเกษตรกร 
 

ต าบลท่าจะหลุง 
 

1.ให้ความส าคัญ
กับกลุ่มเกษตรกร
ภายในต าบล 
โดยการจัดสรร
งบประมาณ พัฒนา
ความรู้ในด้านต่างๆ  
 

4. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

1.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขาด
การเอาใจใส่  ไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐมากเท่าที่ควร 
2.ยังคงมีผู้ด้อยโอกาสที่
รอความช่วยเหลืออีก
จ านวนหนึ่ง 
 
 
 
 
 

1.ภาครัฐให้
ความส าคัญ เอาใจใส่
ต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการให้
มากขึ้น 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส 
 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

1.ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมให้มากข้ึน 
 



 
ด้าน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

4. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
วัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

1. เยาวชนผ่านการศึกษา
ภาคบังคับแต่ไม่ได้ศึกษา
ต่อ เนื่องจากผู้ปกครองมี
ฐานะยากจน  
2.เด็กนักเรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนจะต้อง
ช่วยครอบครัว ท าให้ไม่มี
เวลา ส่งผลต่อการเรียน 

1.ส่งเสริมให้เยาวชน
ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 
2.ให้ความช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจน 
 

นักเรียน เยาวชน 1.ส่งเสริมให้
เยาวชนศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
2.ให้ความ
ช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจน 
3.จัดกิจกรรมให้
เด็กได้แสดงออกถึง
ความรู้
ความสามารถ 

1.ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้
รับการถ่ายทอดอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.เยาวชนไม่ให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรม 
ประเพณีไทย 
3.การครอบง าของ
วัฒนธรรมต่างชาติ 
 

1.ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนได้รับการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอย่าง
ต่อเนื่องและอย่าง
แท้จริง 
2.เน้นการเรียนการ
สอนด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีให้มากข้ึน 
 

 เด็ก เยาวชน 1.ส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนได้รับการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทยอย่าง
ต่อเนื่องและอย่าง
แท้จริง 
2.เน้นการเรียนการ
สอนด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีให้มากข้ึน 
 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

1. ปุาไม้สาธารณะถูก
ท าลายจากคนในชุมชน 
2. มีการบุกรุกท่ี
สาธารณะประโยชน์ของ
หมู่บ้านเพื่อท าการเกษตร 
 

1.ปูองกันแนวเขตปุา
สาธารณะลดการบุก
รุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
 
 

พ้ืนที่ปุาสาธารณะ 1.รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
ผลเสียของการตัด
ไม้ท าลายปุา 
2. จัดตั้งเวรยาม
ตรวจพื้นที่ปุา
สาธารณะให้
บ่อยครั้ง 
3.ก าหนดข้อบังคับ
ของหมู่บ้านห้ามตัด
ไม้ 

 
 

 
 
 

 



ด้าน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

5. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

1.มีน้ าไม่เพียงพอต่อการ
ท าเกษตร 
2. แหล่งกักเก็บน้ ามี
สภาพตื้นเขิน เก็บน้ าได้
น้อย 
 

1.จัดหาแหล่งกักเก็บ
น้ าเพื่อการเกษตรใน
ต าบล 
 

แหล่งกักเก็บน้ าใน
ต าบล 
 

1.รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
ผลเสียของการตัด
ไม้ท าลายปุา 
2.ก าหนดข้อบังคับ
ของหมู่บ้านห้ามตัด
ไม้ท าลายปุา และ
บุกรุกที่สาธารณะ
ของหมู่บ้าน 
4.ท าแนวเขต
ปูองกันที่สาธารณะ 

1. มีปัญหาเรื่องขยะและ
น้ าเสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

1. ก่อสร้างรางระบาย
น้ าในเขตชุมชน 

ต าบลท่าจะหลุง 1.ปัญหาขยะและ
น้ าเสียลดลง 
2. ก่อสร้างราง
ระบายน้ าในเขต
ชุมชน 

6. ปัญหาด้าน
สังคม 

1) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ 
เหล้า สาเสพติด และท้อง
ก่อนวัยอันสมควร     

1.จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ 
 

เยาวชนและวัยรุ่น
ในต าบลท่าจะหลุง 

1. เยาวชนและ
วัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

7. ปัญหาด้าน
สาธารณสุข 

1) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป  ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

1. ให้ความรู้ในเรื่อง
สุขภาพ 

ประชาชนในต าบล
ที่อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 
๓๕ ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน  

1.ราษฎรขาดความรู้
ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุข 
2.มีค่านิยมในการกิน
อาหารที่สุกๆดิบๆ 
  
 

1. อบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมกิจกรรม
ของ อสม. 
3.ให้ความรู้  รณรงค์
กิจกรรมด้าน สุขภาพ
อนามัย 
 

ต าบลท่าจะหลุง 1. ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 
2. ส่งเสริมกิจกรรม
ของ อสม. 
 

1การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 

1.จัดรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย ซึ่งเป็น
การปูองกัน และพ่นยา
ก าจัดยุง 
 

ต าบลท่าจะหลุง 1.ลดจ านวนผู้ปุวย
โรคไข้เลือดออก 

 



 
 
 
 
 


