
ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่

ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ปเพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให

เสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ 

ของรัฐบาล (ป๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป๒๕๖๐ เปนตนไป) 

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ไดแก(๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนว

ทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป ประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 

๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ปตาม

แนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลาย

ภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ 

และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมายุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาต ิ 

การดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความเห็นชอบ

จากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ

กรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลา

ของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวย

งานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ปมาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวง

และแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม อยูระหวางการดําเนินการซึ่ง

คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สาระสําคัญ 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอย่างรวดเร็วและหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลก
เปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้กอใหเกิดโอกาส ทั้งใน 
 



 
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็เปนความเสี่ยงและภัยคุกคาม
ที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลกระ
ทบตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิมที่มีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัว และ
เปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนที่อาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และ
ระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท 
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนขึ้น อาทิการกอการราย โรคระบาด 
เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่รุนแรงขึ้น โดยที่การ กอการรายจะยังเปนภัยคุกคามของโลก 
และอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาที่มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้น การเคลื่อนยายอยางเสรี
ของผูคนสินคาและบริการ เงินทุน และองคความรูและเทคโนโลยีอยางเสรีภายใตกระแสโลกาภิวัตนเขมขนจะเอ้ือใหสามารถ
ประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและ ชองทางใหมๆ ที่แยบยลมากขึ้น สถานการณและแนวโนมดังกลาวบงชี้วาประเทศไทย ตอง
เตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบการเตือนภัยและการบริหารความเสี่ยงที่ดีและประชาชนจะตองไดรับความรูที่สามารถใช
วิจารณญาณไดดีในสถานการณที่ลอแหลม และมีความเสี่ยง 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศน ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้ง
ภายใน และภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอก ที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทย
ในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตน์ที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย
ายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุนขอมูลขาวสาร องคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชีย 
ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการ
ทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําให
ระดับ หนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่อง
จากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อ
เศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้น การพัฒนาดานเทค
โนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยี ใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนาด
ใหญและเปนวงกวางเชน ที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจนแตก็มี แนวโนมของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนา เศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจ
โลกในชวง ๑๐ ปขางหนา มีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐) ๑ ดังนั้น ภายใตสถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตาง ๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมี ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะ
ทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจาก การปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคง
บทบาทผูนําโลกไวและเพ่ือคานอิทธิพล และบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน าจะมีผลทําให
บรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป๒๕๖๐ – ป๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกัน ทั้งความรวมมือและความขัดแยงโดย
ขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับ ทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศ



และ กลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศ
ไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม ที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม
รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ภายใตเงื่อนไขที่กดดันใหตองมี
ความสอดคลองกับแนวคิดสีเขียวดวยเชนกัน และ ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็จะมีสวนสําคัญในการแกปญหาการลดลงของ
ทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งน้ํามันซึ่งในชวงที่ผานมาตองเผชิญกับภาวะที่ปริมาณลดลง ราคาแพงขึ้น และผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบ ตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัย ของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผัน
ผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัยแมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยง
ใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใช้                จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุข
เพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลัง ที่สําคัญสําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิด ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ดําเนินธุรกิจ 
การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและ
การพัฒนาใหมีความทั่วถึง มากขึ้นประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง ตาม
มาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใต
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทย
มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมา
อยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมขึ้นเปน 
๕๗,๓๙๒ ดอลลารสรอ. ตอปฐานการผลิต และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลาย
สาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ 
กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจ ที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพ่ิมขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวาง
งานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลง ตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับโอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ และ
การคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความ เปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี และพหุภาคีเพ่ือเป
นกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้ง
กรอบความรวมมือที่ชวยทําให ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น 
 
 ยุทธศาสตรชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้นจําเปนจะตองมีการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้นจึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางต
อเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนใน
สังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและ



บรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถ ในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุ
มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนก
รอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) 
ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรด
านการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป
นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตร ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการดําเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กําหนดทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 

กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบ

กับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน

หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้

การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 



๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  แม้ว่า

เศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อย

ละ ๕ ต่อปี จนทําให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ 

๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทําให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle 

Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียง

ร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากว่าระดับที่จะ

ทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ

ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 

นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – 

๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ํากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 

โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ 

ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้น

ปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มี

เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น

ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี

ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลังแรงงาน

และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total 

Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทําให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่

ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อย

ละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

 ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ

ผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่

น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศใน

ช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ ๑๑ ทําให้ประเทศไทยจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 



๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง

โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญ

กับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ

เอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในระยะ

ยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง 

๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ

ดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจํากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น

เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ

ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้าน

ต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด

สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

เป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 

Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป

ประกอบธุรกิจประจําปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ

การจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจาก

การผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ

เอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 

๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการ

วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก

ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ

การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจํานวน ๑๑ คนต่อ



ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ 

คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ําและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการ

กิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ําดิบ

ไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ

มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ําและมีข้อจํากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ

ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การรักษาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ

สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

และความรู้ในการดําเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 

 ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ

ประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี

แนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ 

และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่

ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจํากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ล้านคน

ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย

เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ํากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว 

และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ํากว่า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ่ม

เจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคัญกับการมี

ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น 

ขณะที่ผู้สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) 

ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระ



ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมี

การออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  

อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดย

ครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์

ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย

สูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรค

และการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จํานวนปีการศึกษา

เฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่

คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ํา สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มี

ค่าเฉลี่ยต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆ 

พบว่าปัญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

เร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้  สัดส่วนคนจน

ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาค

ตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ําด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 

Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้

ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง

รายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐาน

ที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 

ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ําด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดิน

สูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความ

แตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่า



ครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาส

สูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร

ระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการ

เข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงาน

ในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอก

ระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม 

และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่

สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน

สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความ

ครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน 

จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และ

รัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่

อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔,๕๔๔,๙๒๖ 

ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การ

ให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ

ขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิด

การนําเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน

ด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และ



งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ

เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ

ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่

ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นํา ไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต 

ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนําไปใช้ในการพัฒนาจํานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง

และเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทําให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 

การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง

จาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและท่ีดินมีปัญหาความเสื่อม

โทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี

ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจาย

สิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบ

นิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆจํานวนมาก เช่น การ

เพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มี

พ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบาย

ปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 

๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของประเทศไทยยังคง

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ําที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้

พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับ

ความต้องการ ทําให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้าน



บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดย

น้ํามันดิบมีการนําเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 

๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ํากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ

เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก น้ําทํา

ตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 

๒๘ ของปริมาณน้ําธรรมชาติ มีแอ่งน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ 

๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ 

ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจํากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน  

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ําในประเทศ ในปี 

๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ําของภาคส่วนต่างๆ มีจํานวน 

๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ําตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน

เพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตาม

หลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิม

สูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ

ต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 

ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนํา

ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก

ต้นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่า

มาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดย

มีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ 

ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการ

ปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ

ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุง



ระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา

จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานกา รณ์ดีขึ้น

เป็นลําดับ โดยความร่วมมือและการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ําในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) 

มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ําที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดน้ําเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน 

โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นได้เพียง

ร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขา

พลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็

ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดําเนินงานเพ่ิม

มากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 

๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ

ภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่า

หมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมี

แนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของ

จํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ 

ในขณะที่น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็น

สุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่

องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจําเป็นของ



ประเทศไทยที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ

สังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมี

ส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง

ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ

ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์

ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ 

ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการ

ทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 

สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จาก

กลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 

๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า 

บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอํานาจที่ส่วนกลางได้มอบอํานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการ

ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบ

ราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ

ทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่

ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจาย

อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน



ท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้

ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 

๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน

ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่

จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/

กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙,๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ 

คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และ

ลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอํานาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด

ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. 

ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิม

เป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และ

ร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม 

การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ

การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริต

คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐาน

จับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อน

เพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น

องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร

ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 

Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ

กับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ

ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

 

 



๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ

ร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ํามันเฉลี่ย๗๐-๙๐ 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ 

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย

ร้อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับ

ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของ

การประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทํา

ให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 

โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นใน

การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จํานวน

ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) 

การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้

จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนทําให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจํากัด

มากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ําสําหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ.ต่อ

คนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่ม

เสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุ

เพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะ

เหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานท้าให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะ

จากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพ

แรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง



ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็

ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 

จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ําในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 

ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการ

เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บาง

พ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้

ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี 

๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง

บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม

และยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อัน

เป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการ

เติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 

การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ

ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัด

จากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการ

แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทําให้จําเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาน

ประกอบการที่มีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนา

ธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหาร

จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดําเนิน

กิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและ



ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรั ฐอย่างอ่ืน 

ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย

อํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 

๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และ

การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา 

หน่วยงานวิจัยต่างๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาค

ครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดัน

ให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่ง

ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้

ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคม

ผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และ

มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส

อย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การ

ให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มี

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมาก

ขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ 

Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ 

เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล



มากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม จะทําให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ 

ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการ

ต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจํากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้

ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน

ประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคใน

ระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็น

ข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิต

ภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้ม

ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ

ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ

ภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ําปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ

การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบ

จากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน

ยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน

ประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  



(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม

ออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ําเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็น

ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม 

แหล่งน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณี

ที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่

ชุ่มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อ

ความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความ

รุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จํานวน ๑๗ ข้อและเป้าหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการ

วางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มี

ความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม

ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี

การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ

พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนดวิสัยทัศน์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อม



นําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลัก

สมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่

การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)...เป็นการกําหนด

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มี

การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ 

(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี

นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ 
สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุน
ของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 



๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและ

พัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมี

บทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ

สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงาน

ไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงาน

และปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่า งพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ

เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํา

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนิน

นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ

ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือ

เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและ

ขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของ

ท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุง

ระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 



อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มี

มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิต

สินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและ

พลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําทั้งด้านกายภาพ

และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 

ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ําใช้

เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทํา

การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา

ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดให ญ่

เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย

ทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับ

มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง

ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ

เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ

ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิ ตกับ

อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการ

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิ

สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 

ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ

สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การ

จัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ

แทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 



โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถ

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน เพ่ือสร้างผลิต

ภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการ

สร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ

ผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณ

ตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งร ะบบการ

ประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษา

จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ

ต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการ

บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ

การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ

ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง

บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ

วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง

ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

และความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการ

จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี



ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้

ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้

แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและ

สะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทาง

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการ

ผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสิ นค้าเกษตร ลดต้นทุนทาง

การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก  โดย (๑) 

พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการ

เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน

แออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตาม

กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ

ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อย

ที่ไร้ที่ดินทํากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการนําอย่างเป็นระบบและ

เข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ําและบูรณาการแผนงานและงบปร ะมาณร่วมกันของ

หน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 

และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้

กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความเป็น

เมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 

รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 



๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด

ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทาง

การค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความสําคัญกับนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุน

และสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้าน

การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ

ศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหาร

จัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนว

ทางการประเมินมลูค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน 

จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครอง

ที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณา

การระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่ เช่น 

คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กรผู้ใช้น้ํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร่

มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษ

ต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษา

เพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่

คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้ง



ส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย 

และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการ

จัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้าง

สะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็น

พลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการ

ขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการ

เพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม

ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย 

ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญ

กับการป้องกันน้ําท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย

พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี

ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้า

ตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมู ล

การประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่

ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ

น่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม 

ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

๑.๓ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
“ เป็นประตูการค้าและการทองเที่ยวเชิงนิเวศในลุ่มน้ําโขง ” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  

จากวิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไป
ตามกรอบวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้  

 ๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน 
 ๒.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 ๓.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  
๑. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและเปิดโอกาสในการลงทุน  
๒. เพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
๓. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
๔. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ปี ๒๕๕๕) ๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ ๓ ต่อ

ปี ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร ร้อยละ ๓ ต่อปี ๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้
จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ ๕ ต่อปี  
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน  

 กลยุทธ์ ๑.๑: พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน  
โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน 

กลยุทธ์ ๑.๒: เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน  

โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน  

 กลยุทธ์ ๑.๓: ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ  

โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ 

 โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ 

โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน 

  โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน  



โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน สู่อาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร  

  กลยุทธ์ ๒.๑: พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและฟ้ืนฟูลุ่มน้ํา

อย่าง เป็นระบบ  

กลยุทธ์ ๒.๒: พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร (ยางพารา) 

โครงพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร  

กลยุทธ์ ๒.๓: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน  

กลยุทธ์ ๒.๔: เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 

โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

กลยุทธ์ ๒.๕: ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน 

โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปทานยางพารา 

โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  

กลยุทธ์ ๒.๖: สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและพัฒนาช่องทางการตลาด 

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์การตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กลยุทธ์ ๓.๑: พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  



โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ ๓.๒: พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

                                โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

กลยุทธ์ ๓.๓: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

โครงการขุดลอกหนองกอมเกาะเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่รับน้ําและเป็นหนองน้ําสาธารณะและการท่องเที่ยว 

 

 

 

๓.๑.๔แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลําภู (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน์  

“เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมGreen City” 

 พันธกิจ 

  ๑ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานายความสะดวกเพ่ือรองรับ “Green City” 

  ๓ การปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์รวม 

  เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลําภู และผู้มาเยือน มีความสุข มีสุขภาพดี ได้รับการบริการจากภาครัฐ

อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตร     



กับสิ่งแวดล้อม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

  เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ๑. เพ่ือให้คนในจังหวัดหนองบัวลําภูมีความสุขภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   ๒. เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลําภูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   ๓. เพื่อเพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

   ๔. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการจากภาครัฐ   

  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์ 

   ๑. ร้อยละที่ลดลงของประชากรที่เป็นโรคท่ีไม่ใช่โรคติดต่อ (NCD) ร้อยละ ๓ ต่อปี 

   ๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP จังหวัดร้อยละ ๓ ต่อปี 

   ๓. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ GPP ภาคเกษตรร้อยละ ๓ ต่อ ปี 

   ๔. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่า ร้อยละ ๓ ต่อ ปี 

   ๕. ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะ ร้อยละ ๓ ต่อ ปี 

   ๖. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสถานประกอบที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๓ ต่อ ปี 

   ๗. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาเยือนร้อยละ ๘๕ ต่อ ปี 

   ๘. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานจังหวัดร้อยละ ๘๕ ต่อ ปี 

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๑  การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต เพื่อความสงบสุข  

  กลยุทธ์ที่๑.๒ ฟ้ืนฟูและปกป้องวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือคงความเป็นจังหวัดหนองบัวลําภู 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 



  กลยุทธ์ที่ ๑.๔ โฆษณาและประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลําภูในรูปแบบจังหวัดที่มุ่งสู่ Green City 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๕ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๗ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การสืบสานตํานานและสร้างอัตลักษณ์จังหวัดหนองบัวลําภูเพ่ือรองรับการเจริญ 

เติบโตทางเศรษฐกิจ 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๔ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการทําเกษตรแปลงใหญ่ (Smart Farmer) 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๔ พัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปรับปรุงกลไกขั้นตอนการบริการภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้างทีมภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู  

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “หนองบัวล าภูเป็นเมืองน่าอยู่  เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  ประชาชนชาญฉลาดท ากิน  ในดินแดนสันติสุข”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาดังนี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๒.๑ แผนงานการเกษตร 
๒.๒แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
๓.๔แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๓.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๔.๑แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 

วิสัยทัศน์ 

“ เมืองแห่งการเรียนรู้   คู่คุณภาพชีวิตที่ดี   ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 

  ๑. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ  และระบบการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

  ๒.  สนับสนุน  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ 

  ๔.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และใช้ประโยชน์

อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 



  ๕.  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรร มชาติ
.............................                  ....และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้ านศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี  และภูมิปัญญา
...................................               ..ท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลัปรัชญา
....................................          .   เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน 
3. จัดระบบการบริการสาธารณะชุมชน 
4. ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
5. ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดีมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมี

คุณธรรมจริยธรรม 
6. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 
7. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
8. เสริมสร้างให้ท้องถิ่นเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
9. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย สันติสุข และความสมานฉันท์ทุกภาคส่วน 
10. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
11.  รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 
12.  ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จํานวนความยาวของเส้นทางที่ก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงได้มาตรฐาน 

2. มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการชุมชนดีขึ้น 

3. มีระบบการบริการสาธารณะชุมชนอย่างทั่วถึง 

4. ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. มีคนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม 

จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

6. มีขบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ิมข้ึน 

7. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 



8. ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ 

9. สามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัย สันติสุข และความสมานฉันท์ทุกภาคส่วนได้ 

10. มีระบบการประเมินผลความพึงพอใจ 

11. มีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปออกกําลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 

12. มีการส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา 

๑. เสริมสร้างศักยภาพด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง 
    ๒.ปรับปรุง พัฒนาและก่อสร้างแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร  

๓.เสริมสร้างศักยภาพและขยายการให้บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะชุมชน 

  ๕. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่ประชาชน เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
            ๖.เสริมสร้างการประกันความเสมอภาคให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

 ๗.ส่งเสริมประสิทธิภาพการให้บริการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
     และภัยสุขภาพ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ห่างไกลจากโรคร้ายและยาเสพติด 
๘.เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี ลดละเลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
๙.  พัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร 
๑๐.เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรม และเพ่ิมจริยธรรม 
๑๑.พัฒนาและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๑๒. เสริมสร้างการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดีในองค์กรและชุมชน 
๑๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมจังหวัด 
๑๔.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกภาส่วน 
      ในการแก้ไขปัญหา 
๑๕.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย สันติสุข และความ 
      สมานฉันท์ 
๑๖.พัฒนาระบบและปรับกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกการให้บริการ 
๑๗.ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการทํางานสู่ความเป็นเลิศ 
๑๘.ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาถ่ายทอดและคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการดูแลสุขภาพตนเอง 
๑๙.ส่งเสริม พัฒนาให้ประชาชน เยาวชน ดูแลสุขภาพตนเอง ออกกําลังกายเล่นกีฬาและ 
ลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยง 
๒๐.ส่งเสริมการกีฬาพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ.และสิ่งแวดล้อม                                         

ท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  

1. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 



2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา น้ําท่วมและคุณภาพน้ํา 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
4. การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. ควบคุมและป้องกันมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัด 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. มีแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ิมขึ้น 
2. มีทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
3. ทรัพยากรน้ําได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
6. มีแผนควบคุมและป้องกันมลพิษได้มาตรฐานมีโครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งทองเที่ยว 
7. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ 

8. ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

9. จัดทําระบบบรหิารจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการให้เกิดประสิทธภิาพ  รวมทั้งการป้องกันอุทกภัย  และรกัษาคุณภาพน้ํา 

10. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   พร้อมทั้ง

เสริมสร้างองค์ความรู้  ศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชน 

11. จัดทําระบบบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

12. สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

13. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

14. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมิูปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 

2. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีความเป็นไทย 
3. ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. มีการส่งเสริมและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีทุกปี 

2. มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเป็นไทยทุกปี 



3. วัฒนธรรมไทยได้รับการเชิดชูสู่สากล 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและนํามาประยุกต์ใช้ 

5. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา  

๑.เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและจริยธรรม  

๒.ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาและถ่ายทอดคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร     

๓.พัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 

๔.ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 

ชุมชน 

๕.ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

๖.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

1. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร 
2. ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน & SMEs 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ 
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ 
6. เพ่ิมมูลค่าจากการท่องเที่ยว 
7. เพ่ิมรายได้แก่ครัวเรือนยากจน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

2. เพ่ิมการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน & SMEs ได้เพ่ิมข้ึน 



3. พัฒนาผลิตภาพหรือผลผลิตการเกษตรและหรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

4. พัฒนาผลิตภาพหรือผลผลิตและหรือพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการให้มีคุณภาพเพ่ิม

มากขึ้น 

5. เพ่ิมการจําหน่ายผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการได้เพ่ิมขึ้น 

6. มีการประสานและร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหรือเครือข่ายในการเพ่ิมมูลค่าจากการท่องเที่ยว 

7. ครัวเรือนยากจนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

   
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

   ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น 
             ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๒.๓ เป้าประสงค์ 

  ๑.ประชากรมีคณุภาพชีวิตที่ดมีภีมูิคุ้มกนั รู้เทา่ทนัโลก มีรายได้เฉลีย่เพิ่มขึน้ 
  ๒.มีทรัพยากรธรรมชาตเิพิ่มขึน้มสีภาพแวดล้อมที่ดี 

  ๓.ประชากรมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยูด่ีมีสขุ มีคณุธรรมมีการศกึษา มคีวามปลอดภยั 

  ๔.มีการจดักิจกรรมด้านศาสนา รวมทัง้อนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน 

 
 ๒.๔ ตัวชี้วัด 
  ๑.ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  ๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลหนองหว้าได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
  ๓.ประชากรมีระดับความสุขเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ของครัวเรือนทั้งหมด 
  ๔. มีประชากรเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมข้ึน 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ประชากรมีการศึกษาทุกคนและจบการศึกษาในระดับสูงขึ้น 

๒. ประชากร ได้รับการบริการที่รวดเร็ว  ประทับใจ  เน้นความเป็นธรรม 
๓. ประชากรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
๔. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 
๕. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๖. ประชากรมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการด ารงชีพ 

 



 
 
๒.๖  กลยุทธ ์

   ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทาง๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
     ๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชากรทั่วไป 
                ๓. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน 

      ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
   แนวทาง๑. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                        ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
      ๓. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร                                                                         

   ๔. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
   ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น 
          แนวทาง ๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                           ๒. พัฒนาที่สาธารณะและแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
                           ๓. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและด้อยโอกาส 
                          ๔.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
                              ๕.  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
                              ๖.  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน ประชากรและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
                           ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
                             ๘. สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
                             ๙. ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
                              ๑๐. การบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                         ๑๑. การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             ๑๒. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  

  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         แนวทาง๑. ส่งเสริมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
        ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
     ๓.ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่น 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๘ แผนงาน 
    (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
    (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (3)  แผนงานการศึกษา 



    (4)  แผนงานสาธารณสุข 
    (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
    (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
    (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

๒.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า มีความ
สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจั ดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ ปี ขององค์ การบริหารส่ วนต าบล ได้ ใช้ การวิ เ คราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 



- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดหนองบัวล าภู  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับ
ดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรร
และการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหา
ในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวน
งบประมาณท่ีมีจ ากดั 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  นั้น  ได้ท า
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้



๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป้นหลุมเป้นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน - การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต - ประชาชนบริโภคน้ าที่



บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

อบต. สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี - การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี



จ าหน่ายสินค้า 
 

สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   



 ๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมลูสัวต์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

 
 

************************************ 


