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๑.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี      
โดยมุ่งเน้นเพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไปสู่ความมัน่คง  มัง่คัง่  และยัง่ยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยก าลงัอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจดัท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมการจดัท า
ร่างยทุธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอ่ได ้ ดงัน้ี 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเป็นมา... 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวนัท่ี  ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้ งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นตน้ไป) คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ 
คณะ ไดแ้ก่ (๑) คณะอนุกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจดัท าร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจดัท าแผนปฏิบติัการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจดัทาร่างแผนปฏิบติั
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปไดด้ าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากกรรมการจดัท า
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ไดแ้ก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าขอ้คิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นขอ้มูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมี้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กนัยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะไดน้ าแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบติัการระดบักระทรวงและแผนพฒันารายสาขาใน
ระหว่างท่ีกลไกการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงคาดว่าจะ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทศัน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคญั โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกนัท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในดา้น
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจดัการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตอ้งปรับตวัและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรม 
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และการส่งออก” การพฒันาในภาคเกษตรล่าชา้กวา่ฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่

มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใตอิ้ทธิพลของกระแสโลกาภิวฒัน์และความกา้วหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหล่ือมล ้าทางดา้นรายไดร้ะหว่างภาคการเกษตรกบัภาคอุตสาหกรรมและ
ระหวา่งสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวา้งขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตวัในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ
ในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสา
หรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท่ีการใชเ้ทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมและบริการ
เองก็นับว่าย ังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ตอ้งนาเขา้มาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยงัใชว้ตัถุดิบและแรงงานเขม้ขน้ในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขนัและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดา้นหน่ึงการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของโลก
และแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเส่ียงดา้นอ่ืนๆ ท่ีซบัซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดขา้มชาติ และการ
ก่อการร้าย อาชญากรรมขา้มชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผนัผวนรุนแรง
ขึ้น ซ่ึงลว้นแลว้เป็นความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจดัการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ
แผน่ดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงตน้ศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวตัน์ไดท้าให้ภูมิทศัน์ทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่ง สู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกวา้งขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหล่ือมล ้าทางรายไดแ้ละโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกบัในอนาคต ๒๐ ปีขา้งหนา้สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยส าคญัในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวตัน์ท่ี
เขม้ขน้ขึ้นอยา่งต่อเน่ืองและมีความเส่ียงและทา้ทายต่อการปรับตวัมากขึ้นจากการเคล่ือนยา้ยอย่างเสรีและรวดเร็ว
ของผูค้น เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยร์วมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยา้ยมาสู่
เอเชียภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ ๑๐ ปีขา้งหน้าจะยงัคงไดรั้บผลกระทบจากปัจจยั
ส าคัญหลายประการทั้ งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒  และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดบัหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความ
เส่ียงต่อความยัง่ยนืทางการคลงั ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไดเ้ม่ือเศรษฐกิจฟ้ืนตวัเต็มท่ี รวมทั้งอาจจะมีความ
ผนัผวนของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้สู่จุด
อ่ิมตวัมากขึ้น ขณะท่ีการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และ
เป็นวงกวา้ง เช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวติัอุตสาหกรรมยงัไม่มีแนวโนม้การก่อตวัท่ีชดัเจน แต่ก็มีแนวโนม้ของ
การพฒันาเทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการพฒันาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซ่ึงภายใต ้
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เง่ือนไขดงักล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีขา้งหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตวัต ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 

๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตวัช้า แต่ประเทศ
ต่างๆ ขยายกาลงัการผลิตเพื่อยกระดบัศกัยภาพการผลิต การแข่งขนัในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกนั
การลดลงของประชากรไทยในระยะ  ๑๐ - ๑๕ ปี ขา้งหน้าน้ี จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตวัช้าลง 
เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง ปรับ
โครงสร้างเพื่อแกปั้ญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแขง็ใหส้ัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมัน่คงของโลกก็กาลงักา้วเขา้สู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคญัจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูน้าโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกนัทั้งความร่วมมือและความขดัแยง้ โดยขึ้นอยู่กบัปัจจยัผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดบัทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดา้น
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคญัส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีเป็นอจัฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการ
เช่ือมต่อและการบรรจบกนัของเทคโนโลยีกา้วหนา้อุตสาหกรรม และผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประเทศไทยจะตอ้งลงทุนดา้น
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการวิจยัให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีสมยัใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดนัให้ประเทศไทยตอ้งปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพฒันา
และนาเทคโนโลยสีีเขียวมาใชก้็จะมีส่วนส าคญั และช่วยแกปั้ญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน ้ ามนั ซ่ึง
แมร้าคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม  จึงตอ้งผลกัดันให้มุ่งสู่การผลิตพลงังานทดแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งพืชพลงังานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยงัมีข้อจ ากัดและความเส่ียงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวยัของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผนัผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกท่ีเขา้สู่สังคมสูงวยั แมจ้ะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดนัต่อการใชจ่้าย
งบประมาณดา้นสวสัดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงดา้นการ คลงัท่ีส าคญั 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผนัผวนก่อให้เกิดภยัธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดนัให้ตอ้งมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพฒันาให้มีความทัว่ถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้ นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมี
ขอ้ก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะการใชพ้ื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใต้
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลงดงักล่าว การยึดถือหลกัการบริหารจดัการท่ีดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขม้ขน้มากขึ้น 
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ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพฒันาตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบนัท าใหป้ระเทศไทยมีระดบัการพฒันาท่ีสูงขึ้นตามล าดบั โดยถูกจดัอยู่ในกลุ่มประเทศระดบัรายไดป้านกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และไดข้ยบัสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายไดป้านกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขนัและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต ์
อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเท่ียว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจา้งงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ลา้นคนจากประชากรวยัแรงงาน ๓๘.๖ ลา้นคน 
อตัราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดบัจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็น
ร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดบั โอกาสการไดรั้บการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุม้ครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ มีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศไทยกบันานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกา้วหนา้ไปมาก  รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้
ประเทศไทยสามารถยกระดบัมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดบัสากลก็มีความคืบหนา้มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดส่้งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตวัในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุม้กนั ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจดัการท่ี
ดีอนัไดแ้ก่ การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอ้ย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกา
กบัดูแลวินัยทางการเงินการคลงัท่ีก าหนดกรอบของความยัง่ยืนทางการคลงัเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีขึ้นและฐานะการ
คลงัมีความมัน่คงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดบัสูง  มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กบักลุ่มต่างๆ  สามารถ
คุม้ครองผูบ้ริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดี้ขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตวัมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยงัมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายดา้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคญัของประเทศไทยไดแ้ก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดบั แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยงัต ่า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทกัษะฝีมือสูงและกลุ่มทกัษะฝีมือระดบัล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉล่ียยงัต ่า ทั้ งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต ่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขบัเคล่ือนหลกั ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการคา้ระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผนัผวนตามปัจจยัภายนอกเป็นส าคญั  ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต ่า โดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายงัมีน้อย 
การลงทุนเพื่อการวิจยัและพฒันายงัไม่เพียงพอ การวิจยัท่ีดาเนินการไปแลว้ไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดอ้ยา่งคุม้ค่า การพฒันานวตักรรมมีนอ้ย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจดัการภาครัฐ 
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ก็ยงัขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความ

ต่อเน่ืองประสิทธิภาพต ่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปชัน่มีเป็นวงกวา้ง การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจดัการนา้ยงัไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และ
ล่าชา้ การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ลา้สมยัไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลง คนไทยยงั
มีปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผูอ่ื้นและไม่ยดึผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญัขณะท่ีความเหล่ือม
ล ้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยงัเป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเผชิญกบัภาวะขยะลน้เมืองและส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงในทุกดา้น 

ทั้งน้ี ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีส าคัญ  
ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนยั
ยะท่ีส าคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศ ก าลงัคนในวยัเด็กและวยัแรงงานจะลดลง ผูสู้งอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม  ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งดา้นแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนยัยะต่อตน้ทุนการผลิตและสภาพแวดลอ้มความเป็นอยูข่อง
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมล ้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามคัคีสมานฉันท์ในสังคม 
ขอ้จ ากดัต่อการยกระดบัศกัยภาพทุนมนุษย  ์ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดบับริการทางสังคมและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างทัว่ถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหล่ือมล ้า และท่ีส าคญัเง่ือนไขจาเป็นท่ีตอ้งปรับตวัคือ การแกปั้ญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ท่ีท าใหจ้ าเป็นตอ้งเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจดัการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดงักล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งตอ้งเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใตส้ถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวตัน์
เขม้ขน้ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแทจ้ริง โดยท่ีการเคล่ือนยา้ยของผูค้น สินคา้และบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขนัในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศ
ต่างๆ เร่งผลกัดนัการเพิ่มผลิตภาพและการพฒันานวตักรรมเพื่อการแข่งขนั ขณะเดียวกนัความเส่ียงและขอ้จากดัท่ี
เกิดจากสภาพภูมิอากาศผนัผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูค้นก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขม้งวดมากขึ้นทั้งในเร่ืองการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นตน้เง่ือนไขต่างๆ ดงักล่าวจะเป็นแรงกดดนัใหป้ระเทศไทยตอ้งปรับตวัและมีการบริหารความเส่ียง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตวัจะตอ้งหยัง่รากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกบัการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ ซ่ึงหากไม่สามารถแกปั้ญหาและปฏิรูปใหส้ัมฤทธ์ิผลไดใ้นระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขนั รายไดเ้ฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดบัให้ดีขึ้นได ้คุณภาพคนโดย
เฉล่ียจะยงัต ่า และปัญหาความเหล่ือมล ้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และใน
ท่ีสุดการพฒันาประเทศจะไม่สามารถยัง่ยนืไปไดใ้นระยะยาว 
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ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบนัและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต

การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะตอ้งเผชิญและผสมผสานกบัปัจจยัภายนอกและก่อให้เกิดทั้ง
โอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพฒันาของโลกและ
รับมือกบัภยัคุกคามเหล่าน้ีไดน้ั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบดา้น
ขณะเดียวกนัตอ้งวิเคราะห์ศกัยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น 
โดยท่ีประเทศไทยตอ้งปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมาะสมกบัภูมิทศัน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตวัไดเ้ร็ว สามารถรับมือกบัความเส่ียงและภยัคุกคาม
แบบใหม่ได ้และสามารถอาศยัโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขใหก้บัคนในชาติได ้ไม่
ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม  การลงทุนเพื่อพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์การปรับเปล่ียนค่านิยมและวฒันธรรมการดารงชีวิตการทางาน  และการเรียนรู้ ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
อาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกนัอย่างเป็นเอกภาพมีการจดัล าดบัความส าคญัและแบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชดัเจนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประเด็นปัญหานั้นๆ ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายการพฒันาประเทศและกรอบ
การทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อใหข้บัเคล่ือนการพฒันาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพฒันาประเทศ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงเป้าหมายการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศ
ไทยมีความมัน่คงในทุกดา้น คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมัง่คัง่ และประเทศสามารถพฒันาไปไดอ้ย่างย ัง่ยืน 
ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้ได้ขอ้สรุปเก่ียวกบัจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและขอ้จากัดรวมทั้งความเส่ียงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชดัเจนและไดรั้บการยอมรับร่วมกนัใน
สังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลงัและระดมทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนการพฒันาไป
ในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใตก้ารมองภาพอนาคตของประเทศท่ี
เป็นภาพเดียวกนั 

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคญักับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาใหก้ารดาเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง  ถือ
เป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดงันั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพฒันาในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความ
รับผิดชอบท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนัและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจาเป็น
จะตอ้งมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยตอ้งปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบ
ขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตวัไดเ้ร็ว สามารถรับมือกบัความเส่ียงและภยัคุกคามแบบใหม่ได ้และสามารถอาศยัโอกาสจากการ 
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เปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กบัคนในชาติได้ จะตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์ 

เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขบัเคล่ือนประเทศให้สอดคลอ้งกบัประเด็นการเปล่ียนแปลงและความทา้
ทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพฒันาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศในระยะยาว พร้อม
กบัการปฏิรูปและการพฒันาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
นาไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงัจะช่วยยกระดบัคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพน้หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือม
ล ้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ และปัญหาความขดัแยง้ในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกบัภยัคุกคามและบริหาร
จดัการกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผา่นประเทศไทยไปพร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลงภูมิ
ทศัน์ใหม่ของโลกไดซ่ึ้งจะท าให้ประเทศไทยยงัคงรักษาบทบาทส าคญัในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็น
ชาติท่ีมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดี่มีสุขอย่างถว้นหนา้กนั
สาระส าคญัของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติกาลงัด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีนั้นจะ
ประกอบดว้ยวิสัยทศัน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตอ้งการบรรลุร่วมกนัรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนตอ้งมุ่งด าเนินการไปพร้อมกนั
อยา่งประสานสอดคลอ้ง เพื่อให้บรรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตอ้งการ คือประเทศไทยมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื ในทุก
สาขาของก าลงัอานาจแห่งชาติ อนัไดแ้ก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ทั้งน้ีวิสัยทศัน์ดงักล่าว
จะตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อนัไดแ้ก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมัน่คง ยัง่ยืนของสถาบนัหลกัของชาติ การด ารงอยู่อย่างมัน่คงของชาติและประชาชนจากภยัคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกนัในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมัน่คงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย  ์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูดี่มีสุขของประชาชน 
ความยัง่ยนืของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ความมัน่คงทางพลงังานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ
ประสานสอดคลอ้งกนั ดา้นความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศกัด์ิศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศกัยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอ้ยกวา่ 
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คนไทยในอนาคต... 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะตอ้งมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพฒันาของทุกภาค
ส่วนให้ขบัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ดงันั้น จึงจ าเป็นจะตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพฒันาสู่การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเขา้ใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสร้างและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศไทยมีความ
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืนเป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยู่ในกลุ่มประเทศ
พฒันาแลว้ คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมัน่คงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพฒันาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบดว้ย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) 
ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับ
สมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีสาระส าคญั 
ของแต่ละยทุธศาสตร์ สรุปได ้ดงัน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

 



 

- ๖๘ - 
 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด

คอร์รัปชัน่ สร้างความเช่ือมัน่ในกระบวนการยติุธรรม 
(๓) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
 (๔) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดบั  และ

รักษาดุลยภาพความสัมพนัธ์กบัประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาลงัป้องกนัประเทศ  การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและมิตรประเทศ 
(๖) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภยัพิบติั  รักษา

ความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพฒันา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซ่ึงจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวตักรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอย่างย ัง่ยนืทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้และการเป็นผูป้ระกอบการ รวมทั้งการพฒันา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใตก้รอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิงยุทธศาสตร์ทุกดา้น อนัไดแ้ก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม การพฒันาทุนมนุษย ์และการบริหารจดัการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

(๑) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเช่ือมัน่ การส่งเสริมการคา้และการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อให้ไดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพฒันานวตักรรมและมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเขม้ขน้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบัภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภยัของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยัง่ยืนท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพท่ีเขม้แข็ง และการพฒันาสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภยั 

 



 

- ๖๙ - 
 
- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบนัท่ีมีศกัยภาพสูง และพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศกัยภาพ โดยการใช้ดิจิทลัและการคา้มา
เพิ่มมูลค่าและยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าในระดบัสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมี้ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการยกระดบับริการท่ีเป็นฐานรายไดเ้ดิม เช่น การท่องเท่ียว และพฒันาใหป้ระเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดา้นการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพอ่ืนๆ เป็นตน้ 

(๓) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ ยกระดบั
ผลิตภาพแรงงานและพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพฒันาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบนัเกษตรกร 

(๔) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พฒันาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญ จดัระบบผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารและการวิจยัและพฒันา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพฒันากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกบันานาชาติในการสร้างความมัน่คงดา้นต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคก์ร
ระหวา่งประเทศ รวมถึงสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพฒันาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทกัษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

(๑) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพฒันาและสร้างความมัน่คงให้ทัว่ถึง ลดความเหล่ือมล ้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

 
 



 

- ๗๐ - 
 

(๑) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวยั 
(๔) การสร้างความเขม้แข็งของสถาบนัทางสังคมทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษฟ้ื์นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นน ้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกนัผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัธรรมชาติ  และพฒันามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจดัการน ้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน ้ า เนน้การปรับระบบ

การบริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ 
(๓) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(๔) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

๒ .๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามส าคญั อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลกัในการพฒันาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ อาทิ แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น ดา้นความมัน่คง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวฒันธรรม ฯลฯ แผนปฏิบติั
การในระดบักระทรวงและในระดบัพื้นท่ี ให้มีความสอดคลอ้งกนัตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้
เป็นกรอบในการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพื่อขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจะตอ้งอาศยัการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใตร้ะบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยจะได้มี
การก าหนดเก่ียวกบับทบาทของยทุธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบติั  เพื่อท่ีส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขบัเคล่ือนการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเขา้ใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจา้ของร่วมกนัสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะดา้นต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบติั
ได ้และมีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัผลสัมฤทธ์ิได ้

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดบัต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายทุธศาสตร์ชาติไปปฏิบติั รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ดา้นการจดัสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลกัดนัขบัเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง  รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยา่งเป็นระบบในทุกระดบั 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลอ้งตั้งแต่ระดบัการจดัทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล  รวมทั้ งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะตอ้งมีความเขา้ใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นยทุธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจดัท าแผนพฒันาส่ีปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาใหญ่มีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกบั
แผนยุทธศาสตร์พฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจะตอ้งสอดคลอ้งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้ งน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๑                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒                   
อยูร่ะหวา่งการเสนอร่างแผนซ่ึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์เอาไวแ้ลว้ 
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ดงันั้น  เพื่อให้การจดัท าแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

นาใหญ่  มีความสอดคลอ้งกบัทิศทางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงได้จัดท าแผนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซ่ึงมีทั้ งหมด                 
๖ ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การพฒันาการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การพฒันาคุณภาพชีวิตและการสร้างสังคมท่ีเขม้แขง็ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจดัการและการบริการ 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลกัการ 
ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัท่ียงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล ้าทางสังคม เป็นตน้ ท าให้การพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
๑๒ จึงจ าเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนท่ีส าคญั ดงัน้ี  

(๑) การนอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม  
(๓) การสนบัสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพฒันาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกจิ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมว้่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเวน้ช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตวัไดดี้เฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทา้ให้รายไดป้ระชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงทา้ให้ประเทศไทยได้ขยบั
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจชะลอตวัลงและมีความผนัผวน  โดยขยายตวัเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ ซ่ึงต ่ากวา่ศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจและต ่ากวา่ระดบัท่ีจะท าใหป้ระเทศไทยหลุด 
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จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางในระยะเวลาอนัควร โดยสาเหตุท่ีส าคญัประการหน่ึงมาจากการชะลอตวัของ
การลงทุนโดยรวมอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้าก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ  ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอตัราการขยายตวัของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต ่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซ่ึงมีระดบัการ
พฒันาท่ีสูงกวา่ไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยไดเ้ปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดบัร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลา้ดบั) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมี้การสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ทา้ให้มีการพฒันาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตก้ารบริหารจดัการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเ้ครือข่ายของ
บริษทัแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายไดป้านกลาง
ขั้นสูง ขณะเดียวกนัก็มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากภาคเกษตรไปยงัภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายงัเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลัง
แรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลงัแรงงานเป็นไปอย่างล่าชา้ ประกอบกบัผลิตภาพการผลิตของปัจจยั
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทา้ให้ความสามารถในการแข่งขนัระหวา่งประเทศในระยะ
หลงัลดลงซ่ึงสะทอ้นมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตวัชา้ลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลติภาพการผลติของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต ่าท าให้ขาดพลงัในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซ่ึงตอ้งอาศยัการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวตักรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น แมว้่าการขยายตวัของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ท่ีผ่านมา และยงัมี
ความล่าชา้เม่ือเทียบกบัประเทศท่ีเร่ิมพฒันาประเทศในช่วงเวลาเดียวกนัและสามารถยกระดบัการพฒันาประเทศ
เขา้สู่การเป็นประเทศรายไดสู้งในช่วงก่อนหนา้ ทั้งน้ีการขยายตวัของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงคร่ึงแรก
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ทา้ให้ประเทศไทยจา้เป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขบัเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจยัแรงงาน 
 
 
 



 

- ๗๔ - 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมว้่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในปี ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การใหค้วามส าคญักบัการรักษาวินยัทางการเงินและการคลงัทา้ให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพฒันาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณท่ีจะเป็นขอ้จา้กดัต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะ
ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒  ในช่วง ๓ ปีแรกของ
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแมจ้ะอยู่ภายใตก้รอบวินัยทางการคลงัแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็นขอ้จา้กดัต่อการใชม้าตรการทางการคลงัใน
การกระตุน้เศรษฐกิจและการพฒันาศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เน่ืองจาก
ต่างประเทศมีพลงัการขบัเคล่ือนมากกวา่ไทย และประเทศไทยอยูใ่นสถานการณ์การแข่งขนัท่ีอยูต่รงกลางระหวา่ง
ประเทศท่ีมีความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศท่ีมีความกา้วหน้าและความสามารถใน
การแข่งขนัทางนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจ้ดั
อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ไดจ้ดัอนัดบัไวท่ี้ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะ
ท่ีผลการวิจยัประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขา้ไปประกอบธุรกิจประจา้ปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business 
๒๐๑๕  ซ่ึงด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรั้บการจดัให้อยู่ในอนัดบัท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทัว่
โลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึน้จากการผนึกก าลงัของหน่วยงานดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม และเช่ือมโยงให้
เกิดความมัน่ใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศท่ีมีรายไดสู้ง โดยในปี 
๒๕๕๗ อนัดบัความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และดา้นเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศท่ีจดัอนัดบัโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกบัอนัดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดบัในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผา่นมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาต่อ GDP ยงัคงอยู่ในระดบั
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ขอ้มูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจยัและพฒันาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น เกาหลีใต ้ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใชจ่้ายเพื่อ
การวิจยัและพฒันาอยูท่ี่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดบั 
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ขณะเดียวกนับุคลากรดา้นการวิจยัและพฒันาของประเทศยงัมีจา้นวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม

การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรมในระดบักา้วหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรดา้นการวิจยั
และพฒันามีจา้นวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี
ระดบั ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบดว้ยรูปแบบการ
ขนส่งยงัไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางนา้และทางรางไดต้ามเป้าหมายและยงัขาดการพฒันาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจดัการกิจการประปายงัขาดเอกภาพ  การให้บริการนา้ประปายงักระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลกัในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยงัไม่ทัว่ถึงกระจุกตวัอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนขา้งสูง ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของประเทศมีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ยและยงัคงเผชิญกบัความ
เส่ียงดา้นความมัน่คงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยแีละการ
พฒันานวตักรรมดา้นพลงังานและ ICT อยูใ่นระดบัต ่าและมีขอ้จ ากดั ยงัไม่สามารถ 
พฒันาต่อยอดในเชิงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ดา้นบุคลากรและการบริหารจดัการ รวมทั้งกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการดา้นโครงสร้างพื้นฐานยงัขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุม้ครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภยั และขอ้จ ากดัต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรดา้นโลจิสติกส์ยงัขาดความรู้และทกัษะเฉพาะดา้นท่ีตรงต่อความตอ้งการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ดา้นภาษา ความรู้ดา้นเทคโนโลย ีและความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นตน้ 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจยัหลกัๆ ไดแ้ก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ อตัราการเจริญพนัธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวา่ในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก าลัง
แรงงานของไทยมีจา้นวน ๓๘.๙ ลา้นคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒  ในปี ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยงัต ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดบัมธัยมตน้และต ่ากว่า นอกจากน้ี ก าลงัแรงงานกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ซ่ึงมี
จ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอตัราการเจริญพนัธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
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(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผูสู้งอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ลา้นคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ลา้นคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพิ่มขึ้นของผูสู้งอายุวยักลางและวยัปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใชจ่้ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แมผู้สู้งอายุมีส่วนร่วม
ในก าลงัแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายไดไ้ม่เพียงพอกบั 
ค่าใชจ่้าย เน่ืองจากมีการออมน้อย และแหล่งรายไดห้ลกัร้อยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของ
บุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลีย่มีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลีย่นแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึน้ อตัราการเจริญพนัธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ 
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตวัมากท่ีสุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปท าให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่ม
สลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวยัอนัควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบติัเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จา้นวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวยัแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบัต ่า สะทอ้นได้
จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจยัและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหล่ือมล ้าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยงักระจุกตวัหนาแน่นในภาคตะวนัเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมลา้ดา้นรายไดมี้แนวโนม้ดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔  ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายไดร้ะหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกบักลุ่มคนจนท่ีสุด
แตกต่างกนัถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายไดสู้งถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้ งหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑  สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคญัจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพฒันาไปยงักลุ่มคนต่างๆ  ในสังคมไม่
ทัว่ถึง* ประชากรท่ีเกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

 
 



 

- ๗๗ - 
 
๒.๒.๕ ความเหล่ือมล า้ระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อนัเน่ืองมาจาก 

(๑) ความเหล่ือมล า้ด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผูถื้อครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด     มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกวา่กลุ่มผูถื้อครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอ้ยท่ีสุด 
๓๒๕.๗ เท่า เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการท่ีดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกนัตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจยัหลกัมาจากปัญหาเร่ืองค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความ
เป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเขา้ถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่
ดอ้ยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นกัศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวา่นกัศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล ้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบวา่ อตัราส่วนแพทยต์่อประชากรระหวา่งกรุงเทพฯ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือต่างกนัถึง ๓.๖ เท่า 

 (๔) ความเหล่ือมล า้การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขา้ถึง
การคุม้ครองมากขึ้น จากการเขา้ถึงการประกนัตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลา้นคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ลา้นคน ในปี ๒๕๕๗ ท าใหแ้รงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบไดรั้บค่าจา้งเฉล่ียสูงกวา่แรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล า้ด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เขา้ใจกฎหมาย เขา้
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยติุธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากน้ี ผูมี้
รายไดน้อ้ยมกัไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใชจ่้ายในกระบวนการ
ยติุธรรมและตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ไดรั้บความ
คุม้ครองทางดา้นสุขภาพ โดยอยู่ภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพถว้นหนา้ร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกนัสังคมร้อยละ  
๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑  ขณะท่ี กลุ่มผู ้ด้อยโอกาสมี
หลกัประกนัทางรายไดม้ัน่คงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผูสู้งอายไุดรั้บการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบนัไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ลา้นคน จากผูสู้งอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลา้นคน ส่วนผูพ้ิการ
ไดรั้บเบ้ียยงัชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพ้ิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กดอ้ยโอกาสท่ี
อยู่ในครอบครัวยากจนให้ไดรั้บการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโ้ครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยัยงัไม่ครอบคุลมกลุ่มผูมี้รายไดน้้อยและผูย้ากไร้ แมว้่ารัฐจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยั
ภายใตโ้ครงการต่างๆ แต่ปัจจุบนักลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยและรายไดป้านกลางยงัไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยูอ่าศยัถึง  

 



 

- ๗๘ - 
 

๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเร่ิมให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ีอยู่อาศยัแก่ผูสู้งอายุ
โดยเฉพาะผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยและผูย้ากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึน้ อาทิ การให้คุณค่ากบัความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินยั มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วฒันธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน้าเอาวฒันธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึน้ โดยมีกระบวนการจดัทา้แผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาอ าเภอ และแผนพฒันาจงัหวดัเพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนทั้ งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องคก์รทั้งหมด และองคก์รการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขดัแยง้ในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพยสิ์น และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือม

โทรมอย่างต่อเน่ืองและเกดิปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ 
(๑) พื้นท่ีป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ความตอ้งการใช้

ท่ีดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอ่าศยั และการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดว้ย พื้นท่ีป่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีป่าไมล้ดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลา้นไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือม
คุณภาพ การชะลา้งพงัทลายของดิน นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาพื้นท่ีสูงชนัหรือพื้นท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใชท้รัพยากรท่ีดินของประเทศยงัไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การบริหารจดัการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใชป้ระโยชน์

อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท านากุง้ การขยายตวัของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้
พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกวา่ ๒.๓ ลา้นไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ลา้นไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิด
เป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเร่ิมมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจงั โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บตัรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า 
ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลา้นตนั ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ท่ีมี
ปริมาณ ๒.๔๒ ลา้นตนั ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าชายฝ่ังของประเทศไทยยงัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ืองจาก
ปริมาณความตอ้งการสัตวน์ ้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึน้ ความตอ้งการใช้พลงังานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลงังานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเขา้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ตอ้งน าเขา้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ลา้นบาร์เรลเทียบเท่าน ้ ามนัดิบต่อวนั คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความตอ้งการใชใ้นปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน ้ ามนัดิบมีการน าเขา้สูงท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการน าเขา้พลงังานทั้งหมด ขณะท่ีการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยูท่ี่ระดบั ๑.๙๘๑ พนับาร์เรลเทียบเท่าน ้ามนัดิบต่อวนั ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอตัราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลงังานต ่ากว่าอตัราขยายตวัของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพ้ลงังานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน ้ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน ้ าหลกั น ้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการ
พฒันาแหล่งเก็บกกัน ้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน ้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน ้าบาดาลทั้งหมด 
๒๗ แอ่งน ้ าบาดาล มีปริมาณการกกัเก็บในชั้น ้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลา้นลา้นลูกบาศก์เมตร มีศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน ้ าบาดาลท่ีมีอยู่ไดร้วมปีละ ๖๘,๒๐๐ ลา้นลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพฒันาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีขอ้จ ากดัในเร่ืองขงความคุม้ทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน ้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตอ้งการใชน้ ้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ลา้นลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศกัยภาพของการเขา้ถึงแหล่งน ้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ลา้นลูกบาศก์
เมตร และยงัไม่สามารถจดัสรรน ้าตามความตอ้งการไดอี้กประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

๒.๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิม่สูงขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกจิและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอตัราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวนัเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วนั ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วนั ใน
ปี ๒๕๕๗ สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกคา้งเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ลา้นตนั ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อนัตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลา้นตนั โดยขยะอิเลก็ทรอนิกส์มีแนวโนม้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี  
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เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจตอ้งประสบปัญหาการก าจดัซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรี
ไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะท่ีการจดัการของเสียอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจดัการไดป้ระมาณร้อย
ละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอนัตรายกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยงัพบการลกัลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากตน้ทุนในการก าจดัสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึน้ ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคญัได้แก่ฝุ่ นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรียร์ะเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง ท่ียงัคงประสบ
ปัญหาสารอินทรียร์ะเหยง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงไดรั้บผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนา้มนัเช้ือเพลิงเม่ือ
ตน้ปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่ นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานนา้มนัเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจกัรยาน การเขม้งวดกบัการตรวจจบัรถควนัด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ท่ีมาจากสาเหตุหลกัคือปริมาณรถยนตจ์ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควนั  ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นลา้ดบั โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน ้ าในช่วง ๑๐ ปีท่ี
ผา่นมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนม้เส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน ้ าท่ีอยูใ่นเกณฑดี์มีแนวโนม้ลดลงส่วนแหล่ง
น ้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคญัมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ ยตกคา้งจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน ้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบดัน ้ าเสียท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตวัและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบนั มีปริมาณน ้าเสีย
จากชุมชน ๑๐.๓ ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ขณะท่ีระบบบา้บดันา้เสียรองรับนา้เสียท่ีเกิดขึ้นไดเ้พียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลงังานมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ี
เพิ่มขึ้นตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบบัท่ี ๒ การจดัทา้บญัชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ลา้นตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อยา่งไรก็ตาม อตัราการเติบโตลดลงในช่วง 
๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกบัการกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไมแ้ละการใชป้ระโยชน์ท่ีดินมีแนวโนม้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดงักล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคญัมากในการเพิ่มการดูดกลบัและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึน้บ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมาก
ขึน้ ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภยั ภยัแลง้ วาตภยั และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนลา้นบาท อนัเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภยัพิบติั
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภยัมีแนวโนม้และความถ่ีมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจา้นวนประชากรเส่ียงภยัจะพบว่าภยัแลง้เป็นภยัธรรมชาติท่ี
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภยัประเภทอ่ืนๆ  ในขณะท่ีน ้ าท่วมเป็นภยัธรรมชาติท่ีส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นล าดบัประเทศท่ีมีความเส่ียงตน้ๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกบัเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดชันีความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เยน็เป็นสุขร่วมกนัอยู่ใน
ระดบัปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องคป์ระกอบดา้นสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข 
สถานการณ์ดงักล่าว ถือเป็นความจา้เป็นของประเทศไทยท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลกัธรรมาภิบาล  ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  
ประการคือ (๑) หลกันิติธรรม (๒) หลกัคุณธรรม (๓) หลกัความโปร่งใส (๔) หลกัความมีส่วนร่วม (๕) หลกัความ
รับผิดชอบ (๖) หลักความคุ ้มค่า ขณะน้ี ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน  ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ ง
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ไดรั้บการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทบัซ้อนกบัผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใชอ้ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกบันกัการเมืองและขา้ราชการ 
กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่างรวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนม้ยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ีตนเองไดรั้บประโยชน์มากขึ้น สถาบนั
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชนหลายส านกัวางตวั
ไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อตา้นการทุจริตหรือปกปิดขอ้เทจ็จริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและ
นกัธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง พบว่า บริษทัจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ท่ี ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดบัดีเม่ือเทียบกบัปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนน
เฉล่ียลดลงเม่ือเทียบกบัปี ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ ๗๗% แสดงใหเ้ห็นวา่ บริษทัจดทะเบียนไทย ให ้
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ความส าคญัในการพฒันาการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างย ัง่ยืนและสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู ้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดบัสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจ้ดัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนไดแ้ก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีใชห้ลกัการกระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดบัหน่ึงให้ประชาชนในทอ้งถ่ินไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย
ของประเทศ ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ขา้ราชการน าไปปฏิบติั  ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างชดัเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไวเ้ป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกดัส านกันายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท . ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย             
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติัการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินฉบบัท่ี ๑ และฉบบัท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายไดข้องทอ้งถ่ินต่อรายไดรั้ฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแลว้ตามแผนปฏิบติัการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบบัท่ี ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจ
จากภารกิจท่ีจะตอ้งถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบติัการฯ ฉบบัท่ี ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 
๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นขา้ราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซ่ึงประจ าอยู่ท่ีสถานีอนามยั จ านวน ๗๙ คน และลูกจา้งประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยงัมีปัญหาท่ีตอ้งการการ
แกไ้ข เช่น การทบัซอ้นของอ านาจหนา้ท่ีและเขตพื้นท่ีระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาลหรืองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ทา้ใหก้ารจดับริการสาธารณะให้กบัประชาชนยงัขาดความสมดุล  ปัญหาการซ้ือเสียง ท าให้การ
เลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายไดข้อง อปท. ซ่ึงรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บ
เองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายไดรั้ฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ 
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดบั ส่งผลให ้อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีตั้ง
ของอุตสาหกรรม การคา้ การบริการ การเป็นพื้นท่ีเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก  
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การจดับริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างดา้วไดอ้ย่าง
มีขอบเขตจา้กดั 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พฒันาการของการทุจริตคอร์รัปชัน่ในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจดัซ้ือจดัจา้ง รับ
สินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลกัฐานจบัผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากบัการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในปัจจุบนัท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนลา้นบาท อนั
เน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบัซ้อนซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้นในช่วงท่ีรัฐเขา้มามี
บทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมยัใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทบัซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องคก์รภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ท่ีออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ  ยงัไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได ้
๓๘ คะแนนจากคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน อยู่อนัดบัท่ี ๘๕ จากการจดัอนัดบัทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทัว่โลก จะเห็น
ไดว้่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกบัปี ๒๕๕๖ ท่ีได ้๓๕ คะแนน อยู่อนัดบั ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกบั
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากบัประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได ้๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชัน่นอ้ย) 
๓. บริบทการเปลีย่นแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกจิไทยในกรณีฐาน 

ภายใตส้มมติฐาน (๑) แนวโนม้การขยายตวัของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตวัเฉล่ียร้อย
ละ ๔ (๓) ราคานา้มนัเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตวัร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตวัต่อเน่ืองเฉล่ียร้อยละ   ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตวัเฉล่ียร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลงัแรงงานลดลง
เฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดบัภายใตส้มมุติฐานเหล่าน้ี 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ท่ีจะขยายตวัเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซ่ึงท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยบัฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายไดสู้งในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตวัในกรณี
ฐานดงักล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใตก้บัดกัประเทศรายไดป้านกลางอย่างถาวรมากขึ้น 
เม่ือค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลงัแรงงานท่ีจะหดตวัเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐  
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ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเป็นปัจจยัถ่วงต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

(๒) ขีดความสามารถดา้นการคิดคน้เทคโนโลยีและนวตักรรมซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการยกระดบัฐานะประเทศเขา้สู่
การเป็นประเทศรายไดสู้งจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผูสู้งอาย ุ(๓) จ านวนประชากรรวมจะ
เร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลใหอุ้ปสงคแ์ละการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการในประเทศขยายตวัชา้ลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ท่ีการปรับตวัเขา้
สู่สังคมผูสู้งอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผูสู้งอายุเพิ่มขึ้นทา้ให้การจดัสรรงบประมาณเพื่อการ
พฒันาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพฒันาประเทศมีขอ้จ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต ่าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตวัเพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของ
รายไดแ้ละมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคญัๆ  เง่ือนไขดงักล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่
สามารถหารายไดท่ี้เพียงพอในการท่ีจะท าให้คนไทยไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศกัด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่ งพิงของประชากรวยั

แรงงานตอ้งแบกรับการดูแลผูสู้งอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวยัแรงงาน ๕ คนท่ีมีศกัยภาพแบก
รับผูสู้งอาย ุ๑ คน และคาดการณ์วา่ในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวยัแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสู้งอาย ุ๑ คน 
การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประ เทศเพื่อนบ้าน  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในดา้นการยกระดบัรายไดแ้ละทกัษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า 
ปัญหาการคา้มนุษย  ์และการขาดการคุม้ครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลงัของระบบบริการทางสังคม อย่างไร
ก็ตาม นบัเป็นโอกาสในการพฒันาสินคา้และบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูสู้งอายท่ีุเพิ่มขึ้นเป็นตวัเลข
เบ้ืองตน้ สศช. จะค านวณใหม่อีกคร้ังเม่ือการปรับปรุงฐานขอ้มูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต ่าในปี 
๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมล า้ 
ความเหล่ือมล ้าเป็นปัญหาส าคญัในสังคมไทยทั้งความเหล่ือมล ้าดา้นรายได ้โอกาสการ

เขา้ถึงบริการภาครัฐและการเขา้ถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขดัแยง้ในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพฒันาไปยงักลุ่มคนต่างๆ  ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ทัว่ถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายไดสู้ง ท าให้สัดส่วนรายไดร้ะหวา่งกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกบักลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกนัถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ี
ความเหล่ือมล ้ายงัส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ คนยากจนขาดโอกาสการเขา้ถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 
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๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออดั

ของเมืองหลวงและเมืองหลกั อนัเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การจดับริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรทอ้งถ่ินทั้งปัจจยั
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการคา้ บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีจะช่วยลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทอ้งถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจดัการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยดัจากขนาด การขนส่งมีตน้ทุนต ่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุม้ค่ามากขึ้น 
นอกจากน้ี ความตอ้งการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นตอ้งมีการจดัตั้งสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ี
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคญัๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจดัการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพฒันาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าท่ีตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวต่อสาธารณะเพื่อใหพ้ลเมืองไดติ้ดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตอ้งด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และตอ้งจดัระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาล พฒันาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล ้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างย ัง่ยนื กระจายอ านาจและจดั
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถ่ิน  รวมทั้ งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตอ้งด าเนินนโยบายการเงิน การคลงั และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลกัการรักษา
วินยัและความยัง่ยืนทางการคลงั และการใชจ่้ายเงินแผ่นดิน อย่างคุม้ค่า จดัให้มีระบบการเงินการคลงัเพื่อสังคม มี
ระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการของภาครัฐสถาบนัทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิจยัต่างๆ นา้เสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้ งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชัน่ทั้งการคอร์รัปชัน่ขนาดใหญ่และคอร์รัปชัน่ภาคครัวเรือน การบริหารจดัการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพื่อรายงานขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผูมี้อ  านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทา้งานต่างๆ ใหเ้หมาะสมมากขึ้น 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องคก์ารสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผูสู้งอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้จะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนขา้งยาวนานในการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุเช่น  ญ่ีปุ่ น 
อเมริกา ยโุรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดงักล่าวค่อนขา้งสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผูสู้งอายุท่ีสั้ นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนขา้งมาก โดยการเป็นสังคมผูสู้งอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคล่ือนยา้ย
แรงงานต่างดา้วมากขึ้น นอกจากน้ี มีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีเหมาะกบัผูสู้งอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพฒันาดา้นธุรกิจและลงทุนดา้นการคา้และบริการ ดา้นการท่องเท่ียว ท่ีพกัอาศยั 
การใหบ้ริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

๓.๒.๒ การปรับเปลีย่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าท่ี มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการคา้ท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดบักระบวนการผลิตแบบอตัโนมติัไปสู่
การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ  Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น โทรศพัท์มือถือรถยนต์ ตูเ้ยน็ 
โทรทศัน์ และอ่ืนๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั) เพื่อผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของผูบ้ริโภครายบุคคลมากยิง่ขึ้น โดยหากภาค
การผลิตท่ีปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยไีม่ทนั ขาดการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา และนวตักรรม   
จะทา้ใหค้วามสามารถในการแข่งขนัลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึน้ 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพฒันาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ดา้นการคา้การลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคญักับเร่ืองความโปร่งใส
และส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซ่ึง
โอกาสท่ีส าคญัๆ หลายประการต่อการยกระดบัศกัยภาพการขยายตวัของเศรษฐกิจไทย  ไดแ้ก่ ๑) การลดขอ้จ ากดั
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจยัการผลิตและแรงงานส าหรับการพฒันาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวตัถุดิบเขม้ขน้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและพฒันาตนเองไปสู่
ระดบัการผลิตท่ีสูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐ้านการผลิตในประเทศเพื่อนบา้นและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนยก์ลางทางดา้นการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
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(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน

ของการคา้และบริการมาเป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ซ่ึงผูป้ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตวัเพื่อพฒันาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพฒันาสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหว่ียงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการคา้จะก่อให้เกิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุน แนวโนม้ราคาสินคา้เกษตรและสินคา้ขั้นปฐม แรง
กดดนัจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินคา้เกษตร สินคา้ก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขม้ขน้ รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพฒันาของภาครัฐท่ียงัไม่
ทัว่ถึง ยงัมีแนวโนม้ท่ีจะตอกย  ้าปัญหาความเหล่ือมล ้าทางดา้นรายไดใ้ห้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงตน้แผนพฒันาฯ  และ
แนวโนม้การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพฒันาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ี
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคญัๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกา้วหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ
ขยายตวัของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทศันคติ และความเช่ือใน
สังคม ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ ้าเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแลง้เป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไมเ้กิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว ์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยก์รณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเส่ียงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน ้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝ่ัง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดงักล่าวขา้งตน้ จะส่งผลต่อความ
มัน่คงดา้นอาหาร สุขภาพ พลงังาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกดิบ่อยคร้ังขึน้และมีความรุนแรงมากขึน้ ทั้งอุทกภยั ภยัแลง้ แผน่ดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพฒันาอุตสาหกรรม และการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากน้ี ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขม้ขน้และ 
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เป็นแรงกดดนัให้ประเทศไทยตอ้งเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใตก้ระแสการ
แข่งขนัทางการคา้ 

๓.๒.๕ วาระการพฒันาของโลกภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคญัของวาระการพฒันาโลกภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจดัทา้เป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย ั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแลว้เม่ือวนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๗ ประกอบดว้ยเป้าประสงค์ (Goal) จา้นวน ๑๗ ขอ้ 
และเป้าหมาย (Target) จา้นวน ๑๖๙ ขอ้ 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพฒันาประเทศในอนาคต  ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกนัทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยัง่ยืน 
มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีย ัง่ยืน ลดความไม่เท่าเทียมกนัทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยัง่ยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจดัการทรัพยากรทางทะเล
อยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยติุธรรมและส่งเสริมความเป็นหุน้ส่วนเพื่อการพฒันาในระดบัโลก
ร่วมกนั 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีประเทศก าลงัประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ และกรอบ
หลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันาอย่างมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียึดหลกัสมดุล ยัง่ยืน โดยวิสัยทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ 
ตอ้งให้ความส าคญักบัการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้าน
กลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และยัง่ยืน สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ไดจ้ดัท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม  เป็นศูนยก์ลางดา้นการ
ขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกบัดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ  ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  ในปี ๒๕๔๖  เพิ่มขึ้ นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ต ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตวัของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ต ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวยัมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
(๓) สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แขง็เป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมี้ความเท่าเทียมกนัมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 
(๒) ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพิ่ ม ป ระ สิ ท ธิภ าพ และ เส ริมส ร้ างธ รรม าภิ บ าล ใน ก ารบ ริห ารจัด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
(๕) มีการบริหารจดัการน ้าใหส้มดุลระหวา่งการอุปสงคแ์ละอุปทานของน ้า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 
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๕. แนวทางการพฒันา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพฒันา 
พฒันาสภาวะแวดลอ้มของการพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม ทั้ง

ดา้นการลงทุนในการวิจยัและพฒันา ดา้นบุคลากรวิจยั ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นการบริหารจดัการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการมีบทบาทหลกัดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรม  ตลอดจนผลกัดนังานวิจยั
และพฒันาใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริงทั้งเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะโดยใหค้วามคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพฒันาผลติภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาก าลงัคนและแรงงานให้มี

ทกัษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดบัและพฒันาสมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
เพื่อสามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้ สนบัสนุนให้แรงงานและปัจจยัการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนยา้ย
ระหวา่งสาขาการผลิตและระหวา่งพื้นท่ีการผลิต เพื่อใหแ้รงงานสามารถเคล่ือนยา้ยไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจดัทา้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกนัเพื่อยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พฒันาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการใหมี้ความยดืหยุน่ สามารถปรับตวัและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจา้ของของคนไทยและสนบัสนุนใหมี้การขยายตลาดท่ีมีแบรนดสิ์นคา้และช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขา้สู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพื้นท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลกัในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พฒันาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของประเทศ  พฒันาท่าเรือท่ีมีศกัยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพฒันาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พฒันาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นตน้ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลติ 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคา้เกษตรขั้นปฐม
เป็นสินคา้เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางดา้นวตัถุดิบ
กบัประเทศเพื่อนบา้นและลดระดบัการผลิตสินคา้ขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขนั ลงสู่ระดบัท่ีจา้
เป็นส าหรับการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังาน จดัระบบการผลิตใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพื้นท่ีและ
ความตอ้งการของตลาดตั้งแต่ตน้น้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจา้ของคนเดียวเป็นการประกอบการในลกัษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน และบริษทัเพื่อให้เกิด
การประหยดัจากขนาด พิจารณาพนัธุ์พืชท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน ้ า ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพฒันาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกนัเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน ้ า และทางอากาศ เร่ง
พฒันาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล  ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทนัสมยัทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและก าหนดและจดัท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พฒันาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะ
กลุ่มคลสัเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนบัสนุนการพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถี
ชีวิต/วฒันธรรมทอ้งถ่ินและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงดา้นการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกนัและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกนัเพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาแบบองคร์วมทั้งระบบพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยง
การผลิตกบัอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เขา้สู่การเป็น
ศูนยก์ลางการผลิตและบริการทั้งในระดบัอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุน
การขยายตวัดา้นการคา้การลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลงังาน รวมทั้งปัจจยัสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นตน้ ส่งเสริมการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยุกตใ์ชท้ั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจดัการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความ
สะดวกทางการคา้การลงทุนดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนบัสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การประหยดัพลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน  การลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันาเชิงพาณิชย์ การ
จดัตั้งส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ บริษทัการคา้ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคญัเร่ืองความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององคก์ร และกิจการเพื่อสังคม 
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๕.๒ การพฒันาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพฒันาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวยัเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพฒันาการท่ีสมวยัในทุกดา้น วยัเรียน วยัรุ่นให้มีทกัษะ
การเรียนรู้ ทกัษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นภายใตบ้ริบทสังคมท่ีเป็นพหุวฒันธรรม  วยัแรงงานให้มีการพฒันา
ยกระดบัสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กบัประเทศ วยัผูสู้งอายุให้มีการท างานท่ีเหมาะสมตาม
ศกัยภาพและประสบการณ์ มีรายไดใ้นการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพื่อป้องกนัหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจดัการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจดัการการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจดัการศึกษา  
(๓) พฒันาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคดัเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนน้ผลลพัธ์จากตวัผูเ้รียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจดัการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลงัคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พฒันาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลกัสูตรและผลิต
ก าลงัคนให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงและความตอ้งการของตลาด  การวิจยัและการใชเ้ทคโนโลยีและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพฒันาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเ์พื่อรองรับการเป็นสังคมผูสู้งอายุทั้งในดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศยั

ส าหรับผูสู้งอายุยกระดบัการบริหารจดัการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล ้าและสร้างความยัง่ยืนในระยะยาว 
โดยพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดา้นสาธารณสุข บูรณาการระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ
นานาชาติทั้ งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนยก์ลางยาและผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนยก์ลางบริการวิชาการและงานวิจยั 
(Academic Hub) เพื่อนา้รายไดก้ลบัมาใชย้กระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคญักบัมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขบัเคล่ือนนโยบายของทุก
ภาคส่วนตระหนกัถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกบัวยั  และการพฒันาระบบการดูแลผูสู้งอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในดา้นการจดับริการสุขภาพและสวสัดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพฒันาชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมให้เป็นตน้แบบของการดูแลผูสู้งอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใชชี้วิตประจา้วนัส าหรับผูสู้งอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเนน้การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนบัสนุนให้แรงงานมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้และพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจา้งแรงงานให้ชดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมือแรงงานอย่างแทจ้ริง  เร่งผลกัดนัให้การใชร้ะบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี  สร้าง
หลกัประกนัรายไดแ้ทนการอุดหนุนดา้นราคาสินคา้เกษตร ลดตน้ทุนทางการเกษตรโดยสนบัสนุนปัจจยัการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พฒันาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวสัดิการสังคม และกระบวนการยติุธรรม (๒) สนบัสนุนการ
จดัหาท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยและการเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยูอ่าศยัแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พฒันาโครงการท่ีอยู่อาศยัแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมืองโดยด าเนินการร่วมกบัภาคธุรกิจเอกชน  และ 
(๓) การจดัรูปแบบสวสัดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ท่ีค  านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกนั โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนบัสนุน
ให้เกษตรกรรายยอ่ยท่ีไร้ท่ีดินทา้กินและยากจนไดมี้ท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจดัการน ้ าอย่างเป็นระบบและเขา้ถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลกัดัน พรบ.ทรัพยากรน ้ า       
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศกัยภาพและความเขม้แข็งดา้นกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล ้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เป็นตน้ 
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๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งดา้นการบริหารจดัการดา้นผงัเมืองดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความตอ้งการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจดัการเมืองตามระดบัการ
พฒันา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พฒันาระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศทั้งดา้น
การคา้ การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดา้นอ านวยความ
สะดวกทางการคา้ ขนส่ง และโลจิสติกส์ใหมี้ความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคญักบันโยบายส่งเสริมการลงทุนและการคา้ชายแดนเพื่อดึงดูดให้นกัลงทุนในภูมิภาคเขา้มาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งส่งเสริมการจดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความส าคญักบั
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจดัการแรงงานต่างดา้ว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกบั
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวั ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม ้โดยสนธิก าลงัของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใชเ้พื่อการบริหารจดัการ บงัคบัใชก้ฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่าไมโ้ดย
ส่งเสริมการปลูกไมมี้ค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย ัง่ยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลกัดนัแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายไดจ้ากการอนุรักษ์ จดัสรรท่ีดินให้แก่ผูย้ากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จดัท าฐานขอ้มูลท่ีดินเพื่อการบริหาร
จดัการอย่างเป็นระบบ การจดัเก็บภาษีท่ีดินในอตัราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม  และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ  บริหารจดัการน ้ าเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ สร้างศูนยข์อ้มูลทรัพยากรน ้ า จดัตั้งองคก์รบริหารจดัการน ้ าในระดบัพื้นท่ี เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน ้า และองคก์รผูน้ า คุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขดัแยง้เชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการน ้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคบัใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทา้เหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 
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๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวสัดุท่ีใชแ้ลว้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ ขบัเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานและฉลากสินคา้ เป็นตน้ 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลติ การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดบัประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยัง่ยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศกัยภาพใหมี้บทบาทมากขึ้นในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ดว้ยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น ้ าเสีย และของเสียอนัตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นล าดบัแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคดัแยกขยะเพื่อน ากลบัมา
ใชใ้หม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีก าจดัในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจดัการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลงังาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ี
ย ัง่ยนื โดยใหค้วามรู้แก่ประชาชน และการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บท
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกบัอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเด็นการขนส่งขา้มพรมแดน การเคล่ือนยา้ยแรงงาน การบริหารจดัการพลงังานและการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหก้บัทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจยั
และพฒันาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พฒันาระบบฐานขอ้มูลและระบบการเตือนภยั ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ ให้ความส าคญักบัการป้องกันน้าท่วม  วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พฒันาเมืองท่ีสามารถปรับตวัและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภยัพิบติัโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพฒันาระบบการจดัการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโนม้การเกิดภยัพิบติัท่ีรุนแรงในอนาคต 
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๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบติัราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเขา้ถึง เขา้ตรวจสอบขอ้มูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ขอ้มูลการประกวดราคาจดัซ้ือ จดั
จ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู ้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความกา้วหนา้ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชนัและคดี
ท่ีประชาชนใหค้วามสนใจในแต่ละยคุสมยั ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขบัเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทดัรัดแต่มีความ
คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นแกนหลกัในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดบัพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กบัคณะรัฐมนตรีประกอบการตดัสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก  และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวา้ง 
 
 ๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 

➢ แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพฒันาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดั
ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัให้สามารถ  ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันา
จงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค  จดัท าโดยส านักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคใต้  ซ่ึงเทศเทศบาลต าบลบา้นเหล่ือมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเกษตร  การท่องเท่ียว  การคา้การลงทุน การพฒันาคนใหมี้สุขภาวะดี
ทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ย่างมีคุณภาพ สร้างความ
มัน่คงด้านอาหาร  แกไ้ขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถ
พึ่ งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึง
แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ่  ดงัน้ี    
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กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 
 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บญัญติัให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบัแนว
ทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ส านักงาน
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงไดจ้ดัท ากรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาคท่ียึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดัทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัใหส้ามารถใชเ้ป็น
กรอบแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
 
๑. แนวคิดและหลกัการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพฒันาท่ีสมดุล เป็นธรรมและ   
มีภูมิคุม้กันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกบัแนวคิด 
“การพฒันาแบบองคร์วม” ท่ียดึ คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยทุธศาสตร์พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถึง 
และพฒันา  ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพฒันา และหลกัธรรมาภิบาล  เพื่อใหส้ังคมสมานฉนัทแ์ละ
อยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 
 ๑.๒  หลกัการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกบัแผนระดบัชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพฒันา สอดคลอ้งกบัภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพฒันาภาคให้สอดคลอ้งกับศักยภาพและโอกาสของ

พื้นท่ี 
๒. ทิศทางการพฒันาเชิงพื้นท่ี 
 ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
พฒันาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นตอ้งเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้เหมาะสม การพฒันาท่ีสมดุล 
ดงันั้นจึงก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ีของประเทศ ดงัน้ี 
 ๒.๑ พฒันาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศใหเ้ช่ือมโยงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อเป็นฐาน
การพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทยั-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นท่ี
อรัญประเทศ-สระแกว้-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพงังา-กระบ่ี-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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๒.๑.๒ พฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต ้(North South Economic Corridor) 

ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวดัปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย -
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวดัปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-
มุกดาหาร 
 ๒.๒ พฒันาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-ตะวนัตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นท่ี เช่น การพฒันาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน ้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตดั เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ พฒันาแหล่งน ้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พฒันาส่ิงแวดลอ้มเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจดั
ใหมี้การจดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพฒันา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดา้นอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การตั้ง
องคก์รร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกดา้นการคา้การลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทนัการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แข็ง เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ขปัญหา
ความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อยา่งอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าไมใ้ห้
ได ้๑๕.๙ ลา้นไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค  ป้องกนัการรุกพื้นท่ีชุ่มน ้า พฒันาแหล่งน ้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยบัย ั้งการแพร่กระจายดินเคม็ และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย ์
 ๓.๒ ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบวัล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบา้น 
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  (๒) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดว้ย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การท าปศุสัตวโ์ดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดว้ย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้บริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรกา้วหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย ์ 
สุรินทร์  มุ่งเนน้การพฒันาระบบชลประทานให้เต็มศกัยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน 
(Ethanol) พฒันาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพฒันา
เส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบดว้ย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเนน้การพฒันาแหล่งน ้ า และระบบบริหารจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมและขาดแคลนน ้ า  การ
สร้างงานและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหม้ากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นทุ่งกุลาร้องไหเ้พื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยัง่ยนืเพื่อชุมชนเขม้แขง็ 
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน ้าชีตอนบนและลุ่มน ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ีย ัง่ยนื 
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๑. วิสัยทศัน์  จงัหวัดร้อยเอด็  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

 
 
 
 

๒. พนัธกจิ 
 ๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาการผลิตขา้วหอมมะลิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มดว้ยนวตักรรม เพิ่มศกัยภาพการบริหาร
ทรัพยากรและสินคา้การเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภยั เกษตรอินทรีย ์เป็นมิตรภาพต่อส่ิงแวดลอ้ม และเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารปลอดภยั 
 ๒.๒ พฒันาใหจ้งัหวดัเป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียว การค่า การลงทุน เช่ือมโยงการบริการสินคา้ผลิตภณัฑ์
ชุมชน รวมทั้งวฒันธรรม ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมสมยัใหม่
ไดอ้ยา่งกลมกลืน 
 ๒.๓ พฒันาคนใหมี้คุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายไดใ้หภ้าคประชาสังคมและส่งเสริมใหมี้การ
ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดบัคุณภาพชีวิตใหค้วามมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนืเพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัใหส้ามารถรองรับการเปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓. เป้าประสงค์รวม 
 ๓.๑  ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (GPP) เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๓.๒ สังคมมีความเขม้แขง็ ปลอดภยั และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐาน 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑  เพิ่มศกัยภาพการผลิตขา้วหอมมะลิและสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานเกษตร 
     อินทรียแ์ละอาหารปลอดภยั 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒  ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว การบริการ การคา้ การผลิต และการ
     ลงทุน 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดบัคุณภาพชีวิตและสร้างความเขม้แข็งของครอบครัว ชุมชนและ

สังคม 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔  สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้คุณภาพและ
     ยัง่ยนื 
ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๕  รักษาความมัน่คงภายใน และการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

“เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและสังคม บนพ้ืนฐานแหล่งผลติและ
สร้างมูลค่าเพิม่ข้าวหอมมะลคิุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนภาคเอกชน และเป็นเมือง

น่าเท่ียว น่าอยู่” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เพิม่ศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลแิละสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์และ 
   อาหารปลอดภัย 
   เป้าประสงค์ 

   ๑. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขา้วหอมมะลิและสินคา้การเกษตร 
   ๒. เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตรของจงัหวดัเติบโตเพิ่มขึ้น 

   ตัวชี้วัด 

   ๑. ผลผลิตขา้วหอมมะลิเฉล่ียต่อไร่เพิ่มขึ้น ( ๑๐ กิโลกรัมต่อปี) 
   ๒. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มเป้าหมายท่ีปลูกขา้วหอมมะลิและสินคา้เกษตรไดรั้บมาตรฐาน
เกษตรปลอดภยั/เกษตรอินทรีย ์(ร้อยละ ๘๐) 
   ๓. มูลค่าการจ าหน่ายสินคา้เกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
   ๔. ร้อยละของหมู่บา้นท่ีดีสินคา้เกษตรชุมชนในปี ๒๕๖๔ (ร้อยละ ๗๐ ของหมู่บา้นทั้งจงัหวดั) 
   กลยุทธ์ 
   ๑. พฒันาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องให้และพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดัเป็นเขตเศรษฐกิจขา้วหอมมะลิ
คุณภาพสูง 
   ๒. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหอ้ยูภ่ายใตม้าตรฐานเกษตรปลอดภยัและอินทรียท์ุกขั้นตอน 

   ๓. สนับสนุน ส่งเสริมการเกษตร และสถาบนัการเกษตรให้เขม้แข็งพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔. ส่งเสริมตลาดสินคา้เกษตรในทอ้งถ่ิน และตลาดอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งทัว่ถึง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า การผลติ และการลงทุน 
   เป้าประสงค์ 

   ๑. เป็นศูนยก์ลางการท่องเท่ียวและการลงทุน 

   ๒. เศรษฐกิจและมีมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคนอกการเกษตรของจงัหวดัเพิ่มขึ้น 

   ตัวชี้วัด 

   ๑. รายไดจ้ากการท่องเท่ียวของจงัหวดัเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
   ๒. ระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมและพฒันาดา้นการท่องเท่ียวของจงัหวดั (ระดบั)  
   ๓. มูลค่าทางการลงทุนของภาคการค้า การอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว และการบริการของ
จงัหวดัเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
   ๔. ผลิตภณัฑม์วลรวมของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
   ๕. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนและ OTOP เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
 



 

- ๑๐๒ - 
 
   กลยุทธ์ 
   ๑. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวหลกัสามเหล่ียมสาเกตนคร และพื้นท่ีมีศกัยภาพรวมทั้ง
กิจกรรมประเพณีวฒันธรรมท่ีดีงาม 

   ๒. พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ใหไ้ดม้าตรฐาน 

   ๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตสินคา้อุปโภคบริโภค เพื่อการคา้และส่งออกโดยมุ่งเน้น
อุตสาหกรรมสีเขียว 
   ๔. ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเช่ือมโยงกบัภาคอุตสาหกรรม การคา้และ
การลงทุน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   เป้าประสงค์ 

   ๑. เพื่อใหค้นไดรั้บการพฒันาเหมาะสมตามวยั มีคุณภาพเป็นคนดี คนเก่ง มีอาชีพมีรายได ้
   ๒. เป็นเมืองท่ีน่าอยู ่บนพื้นฐานเศรษฐกิจดี สังคมปลอดภยั สภาพแวดลอ้มดี มีความมัน่คงยัง่ยนื 

   ตัวชี้วัด 

   ๑. ร้อยละของเด็กและเยาวชนไดรั้บการเรียนรู้ พฒันาทกัษะชีวิตตามเกณฑม์ารฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๒. ร้อยละของผู ้ป่ วยด้วยโรคมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง                         
(ร้อยละ ๑๕ ต่อปี) 
   ๓. ร้อยละของผูสู้งอายเุขา้สู่ระบบการเตรียมความพร้อมเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ(ร้อยละ ๙๕) 
   ๔. ร้อยละของผูอ้ยูใ่นระบบประกนัสังคมต่อก าลงัแรงงาน (ร้อยละ ๘๐) 
   ๕. ร้อยละของครัวเรือนยากขนเป้าหมายท่ีมีรายไดต้ ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ. ลดลง (ร้อยละ ๘๐) 
   กลยุทธ์ 
   ๑. พฒันาคนทุกช่วงวยั และเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รับรองการเปลี่ยนแปลง 
   ๒. พฒันาระบบสุขภาพเชิงป้องกนั ดว้ยเทคโนโลยสุีขภาพ สปา และเทคโนโลยกีารแพทย ์
   ๓. พัฒนาระบบการดูแลผู ้สูงอายุรับรองการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู ้สูงอายุ การจัดการ
สวสัดิการสังคมใหมี้คุณภาพ 

   ๔. สร้างและพฒันาแรงงานไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะสูง รวมทั้งน าเขา้สู่
ระบบประกนัสังคม 

   ๕. สร้างอาชีพ สร้างรายไดใ้หห้ลุดพน้จากความยากจน 

   ๖. พฒันาเมืองศูนยก์ลางของจงัหวดัเป็นเมืองน่าอยูส่ าหรับคนทุกคนในสังคม 

 

 

 



 

- ๑๐๓ - 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
   เป้าประสงค์ 

   ๑. เกษตรกรมีน ้าใชเ้พื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี 
   ๒. คืนความอุดมสมบูรณ์ สร้างคามสมดุลแก่ระบบนิเวศน์เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 
   ตัวชี้วัด 

   ๑. ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีน ้าใชเ้พื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี (ร้อยละ ๑๐๐ ต่อปี) 
   ๒. จ านวนพื้นท่ีป่าไดรั้บการฟ้ืนฟูและปลูกป่าเพิ่มขึ้น (จ านวน ๔,๐๐๐ ไร่/ปี) 
   ๓. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ                   
(ร้อยละ ๘๕ ในปี ๒๕๖๔) 
   ๔. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาเข้าสู่ระบบการก าจัดกากอุตสาหกรรม                     
(ร้อยละ ๑๐๐) 
   กลยุทธ์ 
   ๑. พฒันาแหล่งน ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าทั้งระบบ 

   ๒. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมใ้หค้วามคงอุดมสมบูรณ์ในพื้นท่ีตน้น ้า ป่าเส่ือมโทรมและป่าชุมชน 

   ๓. บริหารจดัการลดปริมาณขยะมูลฝอยลากรก าจดัให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมทั้งปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืน 

   ๔. ส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนในชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕   รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี 
   เป้าประสงค์ 

   ประชาชนมีความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ไดรั้บบริการจากหน่วยงานภาครัฐดว้ย
ความเสมอภาคและเป็นธรรม 

   ตัวชี้วัด 

   ๑. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมในคดี ๕ กลุ่ม จบักุมผูก้ระท าผิด (ร้อยละ ๘๕) 
   ๒. ร้อยละของจ านวนเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้รับการแก้ไข                  
(ร้อยละ ๙๕) 
   ๓. ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ ๙๐) 
   ๔. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภารรวมของจงัหวดั (ร้อยละ ๙๖) 
   ๕. ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแนวทางป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ระดบั ๕) 
 

 

 



 

- ๑๐๔ - 
 

   กลยุทธ์ 
   ๑. เพิ่มศกัยภาพการรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อยภายในจงัหวดั 
   ๒. ลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างความปลอดภยัใหส้ังคม 

   ๓. เพิ่มศกัยภาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ 

   ๔. ส่งเสริมการบริการงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใต้หลัการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี 
 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอด็  
 

๑. วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

๒. พนัธกจิ 
  ๒.๑ ส่งเสริมการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพเพื่อการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได ้
ยกระดบัคุณภาพชีวิตใหมี้ความมัน่คง 
  ๒.๒ ส่งเสริมการสร้างภูมิคุม้กนัใหส้ามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ๒.๓ ประสานพลงัทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนจากภายในจงัหวดั 

 

๓. เป้าประสงค์รวม 
  ๓.๑ ทอ้งถ่ินมีความมัน่คง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  ๓.๒ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอยา่งย ัง่ยนื 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๑ พฒันาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว ชุมชนและสังคม  
  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๓ พฒันาท่ีสมดุลและยัง่ยนื 

  ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลงัทางสังคม 

 

 

 

 

“เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและสังคม ด้วยการพฒันาตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง ผ่านกลไกลประชารัฐ” 



 

- ๑๐๕ - 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 

  ๕.๑ ยุทธศาสตร์การพฒันาเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 

   เป้าประสงค์ 

เป็นทอ้งถ่ินท่ีน่าอยู ่มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐานเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ตัวชี้วัด 
๑) จ านวนโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐานเพิ่มขึ้น (จ านวน ๒๐ แห่ง/ปี) 
๒) จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดรั้บการฟ้ืนฟู (จ านวน ๕,๐๐๐ ไร่/ปี) 
กลยุทธ์ 
๑) พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

๒) บริหารจดัการน ้า พฒันาชลประทานและเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 

๓) พัฒนาด้านผังเมือง การควบคุมอาคาร จัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

๔) บ ารุงรักษาป่าและน ้าอยา่งย ัง่ยนื การบริการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้
มีระบบนิเวศน์ท่ีเหมาะสม โดยมีการบูรณาการร่วมกนัของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ๕.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

   เป้าประสงค์ 

๑) เพื่อพฒันาใหพ้ลเมืองมีคุณภาพ ประชาชนมีงานท า มีรายไดอ้ยา่งเพียงพอต่อการด ารงชีพ 

๒) เพื่อพฒันาชุมชนในทอ้งถ่ินเป็นสังคมท่ีเขม้แขง็ สมานฉนัท ์เก้ือกูล เอ้ืออาทรต่อกนั 

ตัวชี้วัด 
๑) ร้อยละของเด็กไดรั้บการพฒันาตามเกณฑม์าตรศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒) ร้อยละของจ านวนประชาชนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาด ารงชีวิต (ร้อยละ ๘๕) 
๓) ร้อยละของแรงงานไดพ้ฒันาสู่แรงงานมีฝีมือ (ร้อยละ ๕๐) 
๔) ร้อยละของประชาชนเขา้ถึงสวสัดิการดา้นสาธารณสุขของรัฐ (ร้อยละ ๘๐) 
กลยุทธ์ 
๑) พฒันาคนทุกช่วงวยั สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดา้นการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ สืบ

ทอดองคค์วามรู้ ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๒) พฒันาประชาชนในจงัหวดัให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง การน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดตน้ทุน
ใหก้บัสินคา้และบริการ 

๓) พฒันาศกัยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงงานวิสาหกิจชุมชน
ไปสู่แรงานท่ีมีความรู้ มีฝีมือ ความเช่ียวชาญ 

 



 

- ๑๐๖ - 
 

๔) พฒันาสวสัดิการสังคม การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต สุขอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
การป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสุขภาพพลานามยัของประชาชน และการเขา้ถึงการรักษา
ของผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและประชาชนทัว่ไป 

 ๕.๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีสมดุลและย่ังยืน 
   เป้าประสงค์ 

๑) เพื่อแกปั้ญหาความยากจน 

๒) เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้การเกษตรของจงัหวดั 
ตัวชี้วัด 
๑) มูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
๒ ) แห ล่ งท่ อ ง เท่ี ย ว ให ม่ ท่ี ส ร้ างขึ้ น  แ ล ะแห ล่ งท่ อ ง เท่ี ย วท างธ รรม ช า ติ เพิ่ ม ขึ้ น                                  

(จ านวน ๒๐ แห่ง / ปี 

๓) มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การคา้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕ ต่อปี) 
๔) จ านวนนวตักรรมทางการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น (จ านวน ๕ โครงการ/ปี) 
กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่ม

มูลค่าของผลิตภณัฑชุ์มชน ลุมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) พัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวดัให้เป็นพื้นท่ีเป้าหมายทางการท่องเท่ียว การสร้างแหล่ง

ท่องเท่ียวใหม่ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การบริการ การผลิต การคา้ อุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการบริการของจงัหวดั 

๓) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตผลทางการเกษตร ผลิตผลของกลุ่มอาชีพต่างๆ  การใช้ปุ๋ ยชีวภาพ 
การลดตน้ทุนการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน 

๔) พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรด้วยนวัตกรรม ให้ เป็น เกษตรปลอดภัย                     
สู่มาตรฐานสากล เกษตรอินทรียเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลงัทางสังคม 
   เป้าประสงค์ 

๑) เพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

๒) ส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมภิบาล 
ตัวชี้วัด 
๑) จ านวนประชาชนมีความส านึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน/ปี) 
๒) ร้อยละการมีส่วนร่วมของพลเมืองในโครงการพฒันาต่าง ๆ (ร้อยละ ๑๐๐) 
๓) ร้อยละของความขดัแยง้ทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง (ร้อยละ ๑๐๐) 
 



 

- ๑๐๗ - 
 

๔) การสร้างความสงบ ความผาสุก ความมัน่คงในชีวิต การลดความเหล่ือมล ้าในสังคม การสร้าง
โอกาสการเขา้ถึงหรือไดรั้บสิทธ์ิและสวสัดิการของรัฐอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอด็ 

 
๑. วิสัยทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

๒. พนัธกจิ 
 ๒.๑ จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า การผงัเมืองรวมและสาธารณูปโภคพื้นฐานใหก้บัประชาชน 

 ๒.๒ ส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๓ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

 ๒.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดัทั้งในระดบัชุมชนและในภาพรวมของจงัหวดั 
 ๒.๕ ส่งเสริมการอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

 ๒.๖ ส่งเสริมการสร้างงาน การประกอบอาชีพของประชาชนและการพฒันาฝีมือแรงงาน 

 ๒.๗ ส่งเสริมการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั การพฒันาและใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

 ๒.๘ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมท่ีดีห่างไกล                     
ยาเสพติด 
 ๒.๙ เสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชนและแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
 ๓.๑ พฒันางานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจงัหวดั 
 ๓.๒ ประชาชนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถึง ไดรั้บโอกาสการเรียนรู้อยา่งเท่าเทียม
และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเวียน 

 ๓.๓ จงัหวดัร้อยเอด็มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 

 ๓.๔ พฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว เพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนและจงัหวดั 
 ๓.๕ สืบสานประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมอนัดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหึคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

 ๓.๖ ประชาชนมีงานท า มีรายไดเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ มีการพฒันาศกัยภาพแรงงาน และพร้อมส าหรับ
การแข่งขนัเม่ือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

“โครงสร้างพ้ืนฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กฬีา ประเพณี สุขภาวะดี
ถ้วนหน้า น าพาเศรษฐกจิพอเพยีง” 



 

- ๑๐๘ - 
 

 ๓.๗ พฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บัประชาชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาส 

 ๓.๘ ประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

 ๓.๙ เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ดภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย 
 

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑) จดัใหมี้และบ ารุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน 

  ๒) จดัใหมี้และบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกลในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ๓) พฒันาโครงข่าย การคมนาคมเช่ือมต่อระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั 

  ๔) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวางผงัเมือง 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑) เสริมสร้างสุขภาวะประชาชนใหมี้สุขภาพแขง็แรงทั้งกายและจิตใจ 
  ๒) ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ๓) เสริมสร้างมาตรการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและภยัจากธรรมชาติ 

  ๔) สนบัสนุนการจดัสวสัดิการสังคมและพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ
และผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 

  ๕) เสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด และความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์น 

  ๖) ส่งเสริม พฒันาและเพิ่มบทบาทกลุ่มองคก์รภาคประชาชนใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 ๔.๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
  แนวทางการพฒันา 
  ๑) ส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน การสร้างรายได ้

  ๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพฒันาคุณภาพและการตลาดขา้วหอมมะลิร้อยเอ็ด 

  ๓) จดัใหมี้การบ ารุงรักษาแลพฒันาแหล่งน ้า การชลประทานเพื่อการเกษตรกรรมและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 

  ๔) ส่งเสริมใหมี้ระบบการผลิตเกษตรปลอดภยัอินทรีย ์การสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัการผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิตดของกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ การใชปุ้๋ ยชีวภาพและลดตน้ทุนการผลิต 
 

 



 

- ๑๐๙ - 
 

  ๕) สนบัสนุนการท่องเท่ียวของจงัหวดั และการสร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ 
  ๖) สนบัสนุนการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการประกอบอาชีพการด าเนิน
ชีวิต 

  ๗) ส่งเสริมการผลิต และการใชพ้ลงังานทดแทน 

 ๔.๔ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑) ฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การบ ารุงรักษาป่าและน ้า 
  ๒) เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ การบริหารจดัการและการรักษาสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๓) เสริมสร้างความตระหนกัและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  ๔) ส่งเสริมสนบัสนุนการก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 ๔.๕ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  แนวทางการพฒันา 
  ๑) ส่งเสริมการสืบสาน ศาสนา ประเพณี ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  ๒) ส่งเสริมการพฒันาความรู้ ควบคู่คุณธรรมใหก้บัเยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาและประชาชน
ทัว่ไป 
  ๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอธัยาศยัและการพฒันาหอ้งสมุด 

  ๔) สนบัสนุนการด าเนินงานโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ โรงเรียนกีฬา
ทอ้งถ่ินจงัหวดัร้อยเอด็ โรงเรียนกีฬาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอด็ และการกีฬาจงัหวดั 

 ๔.๖ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง 
  แนวทางการพฒันา 
  ๑) จดัใหมี้และพฒันาสถานท่ี วสัดุ ครุภณัฑใ์นการปฏิบติังานและพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ๒) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรและองคก์ร เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
  ๓) ส่งเสริมการปฏิบติังานตามหลกับริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 

  ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
  ๕) เสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ บทบาทอ านาจหนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ๖) ส่งเสริมการบูรณาการพฒันาจดัหวดัร่วมกนั ทั้งระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและกบั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

 
 

    
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย  ๖  ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

๑)  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
๒)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
๓)  ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมท่ีเขม้แขง็ 
๔)  ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๕)  ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
๖)  ดา้นการบริหารจดัการและการบริการสาธารณะ 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  ประชาชนผูใ้ชถ้นนไดรั้บความสะดวกและปลอดภยั 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม 
๓)  ประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดส้ามารถพึ่งพาตนเองได ้
๔)  มลภาวะส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษท าใหเ้ป็นต าบลท่ีน่าอยู ่
๕)  การบริหารจดัการท่ีดีทุกภาคส่วนและมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
๖)  ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน การสังคมสงเคราะห์ 

 ๒.๔  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
   ๑)  ปัญหาการเกิดอุบติัเหตุทางถนนลดลง (ร้อยละ ๙๐) 
   ๒)  มีการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๑๐/ปี) 
   ๓) เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีความ รู้  ได้มีการอนุ รักษ์ว ัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน                           
(ร้อยละ ๒๐/ปี) 
   ๔)  ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ร้อยละ  ๑๐/ปี) 
   ๕) มูลค่าการจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๕) 
   ๖)  เด็ก เยาวชนและประชาชนไดรั้บการเรียนรู้ พฒันาทกัษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ๗)  ครัวเรือนมีรายไดต้ ่ากวา่เกณฑ ์จปฐ.ลดลง (ร้อยละ ๙๐) 
 

“การคมนาคมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพประชาชน บนหลกัการบริหารจัดการ” 
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   ๘)  การบริการจดัการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
(ร้อยละ  ๖๐)  
   ๙)  พื้นท่ีป่าไดรั้บการฟ้ืนฟูและการปลูกป่าเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๒๐) 
   ๑๐) พื้นท่ีทางการเกษตรถูกน ้ าท่วมลดลง (ร้อยละ ๒๐) 
   ๑๑) ประชาชนมีน ้าใชเ้พื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๓๐) 
   ๑๒) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้น 
   ๑๓) พัฒนาพื้ น ท่ีปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ์                           
(ร้อยละ  ๑๐/ปี) 
 ๒.๕  กลยุทธ 
  ๑) พฒันาขุดลอก  คูคลองและจดัสร้างแหล่งน ้ า  สงวนและเก็บกักน ้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแลง้ 

๒)  ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา บุคลากรดา้นการศึกษา ครู  นกัเรียน  ให้เป็นผูมี้คุณภาพมี
ทกัษะและศกัยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พฒันา ปรับปรุงพนัธุ์พืชและเมล็ดพนัธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
ลดตน้ทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนบัสนุนการถนอมและแปรรูป
สินคา้ทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ ์และเพิ่ม
ช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เขม้แข็ง พฒันาบทบาทของผูน้ าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชน
ให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ  ผูด้้อยโอกาส  ประชาชน และ
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานในทอ้งถ่ิน   

๕)  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดบั 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยัของประชาชนในทุกระดบั ใหมี้สุขภาพแขง็แรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคลอ้งกับความ
จ าเป็นและความตอ้งการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน
ทอ้งถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสื์บสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องคก์ร  สนบัสนุนบุคลากรในสังกดัใหไ้ดรั้บการศึกษา อบรม การท าวิจยั เพิ่มพูนความรู้ 
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๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 

  ๑๑)  ส่งเสริม  สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั สนบัสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภยัและการจราจร 

๑๒)  พฒันาฟ้ืนฟูและอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล าคลองและป่าไมใ้หมี้ความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแกไ้ขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชน จดัท าระบบ
ก าจดัขยะรวม และจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

๒.๖  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
๒)  ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
๓)  ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมท่ีเขม้แขง็ 
๔)  ดา้นการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๕)  ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน 
๖)  ดา้นการบริหารจดัการและการบริการสาธารณะ 

 ๒.๗ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทัว่ไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนนัทนาการ 
  ๘) แผนงานการพาณิชย ์
  ๙) แผนงานงบกลาง 
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดงัน้ี 
   
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ ได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
 ➢  เป็นองคก์รท่ีมีรูปแบบโครงสร้างอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
 ➢  ผูบ้ริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าใหเ้ขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของชุมชน 
    ➢  ประชาชน  ผูน้ าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
       ➢  ชุมชนเขม้แขง็ไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น 

    ➢  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   เน่ืองจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๑๔,๒๑๕ เช่ือมระหวา่ง อ าเภอสุวรรณภูมิ ไปจงัหวดัร้อยเอด็         

    ➢  ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   
    ➢  มีตลาดชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล ๑ แห่ง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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    ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขา้ว  

และมนัส าปะหลงั ยางพารา เล้ียงสัตว ์ ฯลฯ 
    ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ๕  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา   
    ➢  ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  ๒  แห่ง  สังกดักรมการศาสนาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการใน
พื้นท่ี 

    ➢  การเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ีมีนอ้ย 
 ➢ ปัญหาดา้นมลพิษไม่มีในพื้นท่ี 

➢  ผูน้ าชุมชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
➢  มีระบบประปาเพิ่มขึ้นท าใหมี้น ้าใชอุ้ปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

    ➢  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและ
แกไ้ขปัญหาความ 

    ➢  มีประเพณีแห่ชา้งท่ีสืบสานวฒันธรรมประเพณีท่ีโดดเด่นของชุมชนและเป็นท่ีรู้จกั
อยา่งแพร่หลาย 

    ➢  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนในชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 
    ➢ มีการให้บริการด้านการส่ือสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศพัทไ์ร้สายของ ของเอกชนหลายบริษทั   
    ➢  มีกองทุนในหมู่บา้น  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารขา้ว ฯลฯ 
    ➢  มีกลุ่มอาชีพแม่บา้น  กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    ➔  คนในวยัท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
    ➔  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียวท า

ใหข้าดรายได ้
    ➔  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป

ของกลุ่มอาชีพอยา่งเขม้แขง็ 
    ➔  พื้นท่ีอยู่ห่างไกลตวัเมือง ขา้วของราคาแพลง  เพราะตอ้งน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือใน

เมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเขา้ไปอีก เช่น  น ้ามนั  เส้ือผา้  นุ่งห่ม  ฯลฯ   
    ➔  ขาดแหล่งเก็บกกัน ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ   
    ➔  ขาดสถานศึกษาระดบัฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานวา่งงานนอกฤดูกาล 
    ➔  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี  
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    ➔  ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น เช่น ดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั ฯลฯ  ประกอบกบัเคร่ืองมือไม่เพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจ ากดั 
 ➔  ท่ี ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้

งบประมาณจ านวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวดัร้อยเอ็ด  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล         

นาใหญ ่ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตวัของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 
      รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
      ไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อใหเ้พียงพอในการบริหารจดัการทอ้งถ่ิน 
๔)  อุปสรรค (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวา่ง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีขา้งเคียง 
      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล             

ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากดัเม่ือเทียบกบัภารกิจหน้าท่ีต่างๆ   ตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหนา้ท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายทอ้งถ่ิน  นโยบายจงัหวดัและ
นโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีไดรั้บจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน     

เกิดความล่าชา้ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
      การพฒันาบางดา้นตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแกปั้ญหาได ้ 

ตอ้งอาศยัความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซ่ึงบางคร้ังก็ท าไดย้ากมาก 
   ประชาชนไม่ให้ความส าคญัในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถ่ิน เช่น ประชุม

ประชาคมทอ้งถ่ิน ฯลฯ 
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   ๕)  การสรุปสถานการณ์พฒันา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์กาบริหารส่วนต าบลนาใหญ่  ไดด้ าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ เพื่อช้ีให้เห็น
ถึงศกัยภาพ  ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  โดยเทศบาลไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพฒันา 
  ➢  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 

๑)  มีเส้นทางคมนาคม  ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๕ เป้าหมายคือตอ้งการให้ไดม้ากกว่าน้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผูบ้ริหารมีนโยบายท่ี
จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจดัสรร
งบประมาณจากภาครัฐค่อนขา้งท่ีจ ากดั 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบนัมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 
๙๘ เปอร์เซ็นต ์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยงัไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ั้งหมด  
เน่ืองจากมีปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งในบางหมู่บา้นมากเกินไป ท าใหมี้สัดส่วนการใชไ้ฟฟ้าเกินโควตา้ไฟฟ้า
สาธารณะ ท าใหต้อ้งเสียค่าไฟฟ้าในส่วนท่ีเกินใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสุวรรณภูมิ  

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นของ
ตนเอง สามารถให้บริการไดค้รอบคลุม ๓๑๗ หลงัคาเรือน  และมีน ้ าใชต้ลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีขอ้ร้องเรียนเร่ือง
น ้ าประปาขุ่นบ่อยคร้ัง สาเหตุเน่ืองจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน ้ า และไม่มีแหล่งน ้ าดิบในการ
ผลิตประปาตอ้งขอใชจ้ากพื้นท่ีอ่ืนท าให้มีค่าใชจ่้ายมาก  ประปาของเทศบาลยงัไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน ้ าประปา
ส าหรับบริโภคได ้ ตอ้งใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบนัยงัไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้ า
สามารถท่ีจะจดัหาน ้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได ้การแกปั้ญหาคือ การลงพื้นท่ีด าเนินการแกไ้ขตามจุดท่ี
เกิดปัญหาในทนัที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ท่ีไม่สามารถด าเนินการได ้ 

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ 
ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ขา้ว  มนัส าปะหลงั ยางพารา  

ตามล าดบั  รายไดส่้วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายไดจ้ากสัตวเ์ล้ียงไม่มาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้
จากการรับจา้งทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี  รายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปีร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บ
ออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต ่าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซ้ือของไดน้อ้ยลง  ประชากรมีพื้นท่ี
ในการทางเกษตรบางส่วนในท่ีท่ีมีน ้ าท่วมเป็นประจ า  มีพื้นท่ีในการท าการเกษตรนอ้ย การขยายตวัของประชากร
อยูใ่นระดบัปานกลาง อตัราการเกิดนอ้ยและในอนาคตจะท าใหเ้กิดอตัราผูสู้งอายมุาก และเป็นปัญหาต่อการพฒันา  
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคดักรองสุขภาพใหก้บัประชาชนกลุ่ม

เส่ียง  โรคท่ีมกัเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไขเ้ลือดออก     
มือ-ปาก-เทา้ในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขา้รับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไป 
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คดักรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแกไ้ขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเร่ืองน้ีซ่ึงก็ได้ผลในระดับหน่ึง  
ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  แต่ตอ้งเป็นการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด  
ถึง ๖  ปี  ผูป้กครองสามารถเล้ียงดูตรงตามเกณฑม์าตรฐาน  

➢ ด้านการศึกษา 
    ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่าง
ง่ายได ้ เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั ๙  ปี  ไดเ้รียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือ
เทียบเท่า และท่ีไม่ไดเ้รียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ดา้นการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  ยงัไม่สามารถท่ีจะ
แข่งขนักบัเมืองใหญ่ๆ ได ้ การแกปั้ญหาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดจ้ดักิจกรรมให้กบัเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวนั ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกนัจดักิจกรรมต่างๆ กบั
ทางโรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นท่ี 
    ประชาชนมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากชในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรใน
ครัวเรือนมีการด่ืมสุรา สูบบุหร่ี บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
พยายามท่ีจะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการด่ืมสุรา  ให้ชุมชนเห็น
ความส าคญัของครอบครัว  เช่น  การแข่งขนักีฬาชุมชน  แอโรบิคด๊านส์  งานประเพณี  เป็นตน้ 

 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกีย่วข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้ น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

ด้าน 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโน้ม

อนาคต 

๑. โครงการ
สร้างพื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน ้าในการเกษตรและ
น ้าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคยงัไม่
พอเพียงและยงัไม่ไดม้าตรฐาน 

 แหล่งน ้าและ
น ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ในเขตพื้นท่ี
ต าบลนาใหญ่ 

 ประชาชนมี
แหล่งน ้าและมี
น ้าประปาใช้
อยา่งพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทาง
และท่ีสาธารณะยงัไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

ไฟฟ้า ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

ทางและท่ี
สาธารณะมีแสง
สวา่งเพียงพอ
ประชาชนไดรั้บ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และป้องกนัการ
เกิดอาชญากรรม
ได ้

๓) ประชาชนตอ้งการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้น่ืองจาก
พื้นท่ียงัไม่เป็นท่ี
สาธารณะ  จะด าเนินการ
ไดก้็ต่อเม่ือตอ้งเป็นท่ี
สาธารณะ   

 เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตอ้งการให้
ด าเนินการ 

 มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไดรั้บความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

 



 

- ๑๑๙ - 
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๒. ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณี 
ท้องถิ่น 

๑) การศึกษาตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

เด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเลก็และ
นกัเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ี
การปฐมศึกษา 

เด็กนกัเรียนมี
ความรู้และใน
อนาคตเป็น
บุคลากรท่ีมี
คุณภาพในการ
พฒันาประเทศ 

๒) ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาทอ้งถ่ินถูกลืม
เลือนไปมาก 

ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาทอ้งถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 ยกยอ่ง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์
ชาวบา้นในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็น
ตวัอยา่งแก่เยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วฒันธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 



 

- ๑๒๐ - 
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๓. ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็ง 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบติัใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

ดา้นสาธารณสุข ในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบล 

ในพื้นท่ีไม่มีการ
ระบาดของโรค 

๒) ประชาชนในพื้นท่ี
ป่วยเป็นโรคเร้ือรัง
แนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดนั 

ดา้นสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงและผูป่้วย 

ผูป่้วยโรคเร้ือรังลด
นอ้ยลง 

๓) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการ
ด าเนินงาน 

การวางแผน ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ด าเนินงานไดเ้อง 

๔) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 การลงทุน ประชาชนในเขต
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๕) ค่าแรงต ่าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจา้ง
งาน 

การพาณิชยกรรม ผูป้ระกอบอาชีพ
รับจา้ง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกบัค่า
ครองชีพ มีการจา้ง
งานมากขึ้น 

๔. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๑) เป็นพื้นท่ีท่ีมีดินเคม็
และน ้าใตดิ้นเป็นน ้าเคม็
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใชใ้นการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

 ดินและน ้าใตดิ้น พื้นท่ีในเขตต าบล
นาใหญ่ 

- ปัญหาเร่ืองดิน
เคม็ลดลง จดัหา
แหล่งน ้าจากแหล่ง
อ่ืนเพิ่มมากขึ้น   

๒) เป็นพื้นท่ีป่าเส่ือม
โทรม ป่าไมถู้กท าลาย 

ส่ิงแวดลอ้ม พื้นท่ีในเขตต าบล
นาใหญ่ 

ป่าชุมชนในพื้นท่ี
ต าบลนาใหญ่
ไดรั้บการปลูกเพิ่ม 

 
 
 



 

- ๑๒๑ - 
 

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

๕. ด้านการสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กบัประชาชน 

๑) มีการท าลายและลกั
ขโมยทรัพยสิ์นของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกนัในชุมชน  

การรักษาความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

มีการป้องกนัและ
รักษาความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด  การใหผู้น้ า 
อปพร. ควบคุม
และระงบัเหตุทะ
เลาวิวาท 

 
 
 


