
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง      
แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  
สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก ่(1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี         
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะ
น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559    ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ     
จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการ
ระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ



 

ไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ    
ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร    
องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ก็มีในวงแคบ
กว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อน
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อ   
การร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ         
และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่  21 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะ
ที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital 
divide)   ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
มีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมาก
ขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ
สินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วง
ระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการ ทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง  ปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้
ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่
จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
ความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย



 

เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการ
ผลิต          เพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการ
ลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง 
เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับ
โครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความม่ันคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือค้านอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579    
มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ    
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและ
ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคน
และท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลง
แต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้ โครงสร้างประชากรโลกที่ เข้าสู่สังคมสูงวัย          
แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรง
กดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความ
เสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิด
ภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การ
ด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจาย
ความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 



 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ      
ระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ 
ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการ
ผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร         
การท่องเที่ยว  และบริการด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น           
38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้น      
ในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540-2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
ดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ ในระดับสูง               
มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดี
ขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้ งทางเศรษฐกิจ  สังคม         
และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ           
แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูง
และกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม
ต่างต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้า
ระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวน
ตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้          
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า 



 

การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ    
จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความ
โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ ขณะที่ความเหลื่อมล้ า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย       
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา 20 ป ี    
ต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุ
จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและ
การออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุน
การผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ก็มี
นัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

          สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุน
เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ   
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและ
บริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรม            
เพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนิน
ธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ 
ดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง เพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไป
กับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ       
ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย



 

เฉลี่ยจะยังต่ าและปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และ
ในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ
อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ      
และสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอก
และก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาส    
จากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้ม       
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่าง
เป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลก ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้
เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้ง
ความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจน
และได้รับการยอมรับร่วมกันในสั งคมไทยที่ จะส่งผลให้ เกิดการผนึกก าลั งและระดมทรัพยากร              
อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและ
เป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับ
นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การด าเนินนโยบายขาด
ความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการ
ก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง



 

ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้อง
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศและทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็น
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้ม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่ อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม         
รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทย
ยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม             
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็น
แนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ
ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 



 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ    
และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่ งยืน”          
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข       
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

 
 
 
 
 



 

2.3.1ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม

จากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง   
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจน      
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง     
รูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ 
มากขึ้น 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ

ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง
ใน สาขาอุตสาหกรรม  เกษ ตรและบริการ  การสร้ า งความมั่ น ค งและปลอดภั ยด้ านอาห าร                    
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐาน                
และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง    ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

 
 



 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา   
และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็ งและยั่ งยืน         
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตร
ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับ       
การพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้
ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้ มีความหลากหลาย             
มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว     
และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มี
ศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากลและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5 ) การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน        
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทย
ในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  

ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย     
มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 
(1 ) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญ เติบโต         

ของประเทศ 



 

(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม       
และท่ัวถึง 

(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม     
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ า     

ไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคง

ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  
           การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  

มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม              
มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 



 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาด     
ที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ              
อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกัน
ตามห้วงเวลานอกจากนี้  ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน  ๆ     
ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน          
ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ    
หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 
2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการ
ก าหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ
ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง  
ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ 
รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อน      
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล        
บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติ



 

จะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน    
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เนื่ องด้ วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้ น         
จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้น า
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  

 
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่  ๆ       
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง  ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น          
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  

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

 
 
 
 
 



 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ               
ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240บาท หรือประมาณ 6,041ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี       
ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัว
เฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอัน
ควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จาก  สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)      
ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้     
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี          
2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4   
และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม       
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายัง
เพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณ
การส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)      
เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 
8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ



 

สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
รุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง 
ท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ  37.9 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น
ในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนา
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 
ประเทศ  และในปี  พ .ศ . 2557  IMD (International Institute for Management Development)        
ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี 2557อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และ
ด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 
ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทย
มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก



 

ภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 
2.97, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เ พียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปา
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT   
ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น    
การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ า
และมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาด
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความ
ปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้าน
ภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่

สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วง
ป ี25.7-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ใน
ปี 2556 และร้อยละ .02 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ป ี  
ที่ผ่านมา (ปี 2557-2558) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่ม    
เจเนอเรชั่นวาย  ซึ่ งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี  2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง           



 

ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) 
ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น 
แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย 
และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน 
ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 
78.2 ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติ เหตุ       
อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่
ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี 2556     
มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและ
การส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุด
กับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูง
ถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 
สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึงประชากรที่เกิดช่วงปี 2546-2555 

 
 



 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย                
อันเนื่องมาจาก 

(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน     
ร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20    
ทีม่ีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-
ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า     
กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาส
สูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงาน
อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน 
ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4        
ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า    
ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถ
รับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9     
ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ  โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8          
ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 
ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี 2558 
ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้ง
ประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 
และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มี



 

รายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐ
เริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม   
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย      
มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้ม    
การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรม    
ต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุม 
ทุก พ้ืนที่  และบู รณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่ อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                  
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณ
ในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377แห่ง ในปี 2556          
ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้ งหมด  และองค์กรการเงิน           
ร้อยละ 26.77 

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชน          
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความ
ต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตาม
ไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 
33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   
ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังท าลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา 
ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาด
การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจาย



 

สิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจาก
การสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืน ๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 
ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง    
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม   
ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการ
น าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นใน
ป ี2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 4.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัว
ของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศ
ไทยประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าทางธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร 
มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 38,200 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ         
ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค
ส่วนต่าง ๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี 2547 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน            



 

ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น    
ร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคต
อาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม      
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยัง
พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่ มีแนวโน้มดีขึ้น            

ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญ
ได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี
เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดี
จากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่น
ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3   
เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการ
ตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดย
ความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติ บโตของชุมชน โดย
ปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสีย
ที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น  แต่อัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความ
ต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2    
การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก          
ในปี 2533ปริมาณ  229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกใน



 

ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มี
ความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัย
จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่
น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้น ๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน   
จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญ
กับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6 ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความ
โปร่งใส (4 หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง      
มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ      
มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค             
ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม     
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านัก
วางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มี     
ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัท



 

จดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน
และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ
กระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเอง
อย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการ
น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการ
เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้          
20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข    
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท . ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และ       
เพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่น   
ต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 
28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและ  
ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม        
และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย        
จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อน
ของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
ในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 
และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ  ส่งผลให้  อปท . ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น             
การเป็นแหล่งที่ตั้ งของอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ         
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 



 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูง
เป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมาก
ขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความ
ซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้       
ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 
จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมี
คะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภายใน 
3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13(2) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ      
ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผลิตภาพการผลิต
รวมขยายตั วร้อยละ 2 .1  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตั วต่อ เนื่ องเฉลี่ ย ร้อยละ 0.08 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 30.5 การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และ 13ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.4 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทย      
จะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
รอ้ยละ 4.3) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะ
ยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ    
ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น



 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง     
จะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 
ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้
จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ
พัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากข้ึน (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศส าคัญ ๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ
ในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพ
แบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน        
ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น    
ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระ
ทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ     
ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ.    
ต่อคนต่อปี 

3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ 

โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการ
ผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้สัดส่วนรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 
34.9เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม   
การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 
 



 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความ

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้น ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะ     
ทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อ           
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัด การขนส่งมี
ต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญ ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไก
การพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงิน
แผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ  เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตาม
และตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 ฐานต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม   
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบัน
ทางสังคม อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็น        
ธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหาร
จัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้
ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่าง ๆ ให้เหมาะสม
มากขึ้น 



 

3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์ ก ารสห ป ระช าช าติ ป ระ เมิ น สถาน การณ์ ว่ า ใน ช่ ว งปี  2544-2643           
(ค.ศ. 2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 
10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่
สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน
ประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะ
กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า
และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ
แรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

 
3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่ รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ 
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้น       
ให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558       
จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญ ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่   
1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการ
พัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน
ประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ    



 

โลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
อนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อม
ล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด
ช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 
2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนา
ไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศส าคัญ ๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่ อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้ าในการ
ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต
ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรม
การบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน   
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ 
ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอน
ขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 



 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ   
มีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ป ระ เด็ น ส า คั ญ ข อ งว าร ะก าร พั ฒ น า โล ก ภ าย ห ลั ง  ค .ศ . 2 01 5  คื อ                 

การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–
SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วย
เป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวาง
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี        
มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ              
มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่    

ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ       
ฉบับที่ 13 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning)    
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ        
มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณ ฑ์มวลรวมในประเทศต่อหั ว  (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 246 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,895 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

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

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ 
(4 ) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

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



 

5 แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ
มีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่ อนย้ายไปสู่ สาขาการผลิตที่ มี ผลิตภาพการผลิตสู งสุด  และสนับสนุน ให้ผู้ ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 



 

5.1.4 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตร

ขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในลักษณะ      
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
 



 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างาน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ   
เพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และระบบบริการสุขภาพ 

 
5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก

ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง

ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub)  
และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 



 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย     
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ       
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้
ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิม     

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน             
อย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง       
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและ
การผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร 
ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม   
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
 



 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1การลงทุนด้านโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกของเมือง        

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถใน
การบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ   

เพ่ื อเพ่ิมความสามารถในการแข่ งขันของประเทศทั้ งด้ านการค้า  การลงทุน  และการบริการ                 
โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน 
โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ าและองค์กรผู้ใช้น้ า 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการ    
น าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจาก
การท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 



 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่ อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่ เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่
วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุก
ภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย          
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตั วและยืดหยุ่ นต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City)            
การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกัน
ตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
 
 
 
 



 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้  

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น  ข้อมูล               
การประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและ
ราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่
มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ             
เป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

(1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ นครนายก  สระแก้ว และปราจีนบุรี  
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ศูนย์การค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า

เกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์” 

 
เป้าประสงค์รวม (Objectives)  
      1.เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
      2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน
และรองรับประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วย
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.1  กลยุทธ์  
 (1)  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

เชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน  
 (2)  พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่ง

และจัดจ าหน่ายของอินโดจีน  
 (3)  วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอินโดจีน  
 (4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพ  
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชุมชน
และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  1.ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวและมีระบบ
ขนส่งที่สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
  2.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.1  กลยุทธ์  
  (1)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค  
   (2)  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
   (3)  จัดท าเรื่องราวและข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
   (4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่ม

จังหวัด  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตร
ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
เป้าประสงค์ 
  1.ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน มีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
  2.เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 
 3.1  กลยุทธ์  
  (1)  พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรอย่างครบถ้วน  
   (2)  เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  
   (3)  เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัด

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   (4)  มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
  (5)  ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี   
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  1.เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
  2.เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4.1  กลยุทธ์  
  (1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม  
   (2)  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
   (3)  การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางเป็นการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 
(4)   เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
    (5)  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ

พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
  (2) แผนพัฒนาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ :  ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน             

อาหารปลอดภัย 

พันธกิจ (Mission) 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่  7 พ.ศ. 2550         
มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอ านาจในเขตจังหวัด น าภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้
จังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 

2. พัฒนาการบริการขั้นพ้ืนฐานการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ      
การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัย
สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 



 

4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร 
โดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตร 
ปลอดสารพิษ 

5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

6. พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้าง   
ความพึงพอใจในการบริหารงานของจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2557 - 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 

2. สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยายช่องทาง
ถนนและระบบราง เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วเข้ากับจังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา เพ่ือลด 
ต้นทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า 

5. ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน 

6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดน ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง         
และการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า 

7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับ
การเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 



 

4. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

5. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุง
คุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ
ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี 
เพ่ือลดการใช้สารเคมี 

7. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น เกษตร-ทฤษฎีใหม่ และเกษตร
ผสมผสาน 

8. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะมันส าปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย    
ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 

2. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม 

3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ 

4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือคงสภาพการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

8. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน 
3. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้วมีรายได้และ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานท า 
7. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
9. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
11. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน 
12. เสริมสร้างระบบการรักษาความมั่นคงชายแดน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชนและพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัย
และม่ันคง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ 

1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่ชายแดน 

2. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน 

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ 

 

 

 

 



 

 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2560-2564) 

วิสัยทัศน์    

“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 
พันธกิจ    

 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง  ๆ
สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 

 พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการผลิตสินค้าเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม    
ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

 พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม         
ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

 พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความ
สะอาดสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้
เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

 พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตาหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้ 
1.การคมนาคมสะดวก 
 1.การพัฒนาด้านคมนาคม 
 - พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนา
โครงข่ายด้านโลจิสติกส์ 
 - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 



 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบผังเมืองรวม 
 - ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ านวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ระบบโลจิสติกส์ 
2.ประชาชนมีคุณภาพ 
 1.การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
 - ส่งเสริมสนับสนุนก้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 - สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 - การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
 - การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน    
ของหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
 2.การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
 - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีรายได้
มั่นคง 
 - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 -ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
 - จัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว    
สนามกีฬา สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ 
 - ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและเพียงพอ 
 4.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัย เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ   เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ส่งเสริม ท านุบ ารุง ฟ้ืนฟู ศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน    
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
 - สงเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬา ให้เพียงพอ
แก่เด็กและเยาวชน 



 

 - ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
3.ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
 1.การพัฒนาด้านการเกษตร 
 - ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืช
พลังงานทดแทน 
 - ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพการเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
 - ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 2.การพัฒนาด้านการจุดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทานให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 -การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียรวมการจัดตั้งและ
ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
 -ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่ า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
 
4.เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 1.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
 -การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 -พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ เอ้ือต่อการเป็นแหล่งที่องเที่ยวเชิงนิ เวศ          
เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 -พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาและตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก 
ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 
 - สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่
ภูมิภาคอินโดจีน 
 -สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
5.การบริหารจัดการ 
 1.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุม ก ากับดูแล
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 



 

 - ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ 
 - รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมี     
สว่นร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือน 

เป็นสะพานเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผนจึงมีความเก่ียวข้องกับ 
การคาดการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า ฉะนั้น 
จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  
เพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา 

      

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน จึงจ าเป็นที่ต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนา
โดย 

ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ได้แก่ แผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ แผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
 
         

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

       
  

“การเกษตรก้าวหน้า การศึกษายั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี อยู่ดีมีสุข” 
 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

       

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 

  
 

2.3 เป้าประสงค์ 
      

  

1.จัดบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการประชาชน 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยยึดหลัก
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง 



 

4.ส่งเสริมสนับสนุนระบบการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่อง 
5.ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่นและรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
6.พัฒนาต าบลคลองหินปูนให้เป็นเมืองน่าอยู่ พร้อมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2.4 ตัวช้ีวัด 

       
  

ร้อยละของความส าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ 
   

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

      
  

ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย 
       2.6 กลยุทธ์ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย 
2.สร้างและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล 
3.สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค หรือเพ่ือการเกษตร 
4.จัดหาบริการไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทั้งขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 
5.สร้างและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม ส่งเสริมการค้า จัดให้มีศูนย์กลางจ าหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์
พ้ืนบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ
พ่ึงตนเอง 
3.ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.ปลูกฝักจิตส านึก สร้างชุมชนน่าอยู่  สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
2.สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
3.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
4.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันปราบปรามผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดทั้งการบ าบัดฟ้ืนฟู
ผู้เสพยาเสพติด 



 

5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสังคม 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.ให้ความรู้ พร้อมทั้งป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
2.พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ส าคัญและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.พัฒนาจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในต าบล 
5.สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
2.พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 
4.พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกายและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการปกครองระบบประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทุก ๆ ด้าน 
2.บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
3.พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น าหมู่บ้าน เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
4.พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน 
  
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการส าหรับ 

การพัฒนาในอนาคต โดยได้ด าเนินการจัดท าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
กลุม่จังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ตลอดทั้ง 
แนวทางในการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์   



 

     
  

 
 
 
 



 

 
 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  20  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี 12 
 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพความ

เป็นมนุษย์ 

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล ้าในสังคม 

 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกจิและ

แข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานและระบบโลจิ

สติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ

พัฒนา 



 

 
 
 
 

 
 

 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคลอง

หินปูน 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  ให้สามารถ
ด าเนินการขนส่งและกระจายสินค้าได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

2.ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รองรับการเป็น
แหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย
ของจังหวัด 

3.ฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเท่ียว  เพื่อเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและเช่ือมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
ขอม 

4. เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพ 
แวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

1. การพัฒนา    
ด้านคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

5 . เสริมสร้างศักยภาพคน  ชุมชน และพื้นท่ีตาม
แนวชายแดน ให้เกิดความปลอดภัยและมั่นคง เพื่อ
สนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบ 
การ และบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ 

1.2สร้างเครือข่าย
การค้าสู่อินโดจีน 

1.3 พัฒนาโครง 
สร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการเป็น
ศูนย์โลจิสติกส์  
 

1.4 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการโลจิส 
ติกส์ให้เป็นสากล  

1.5ส่งเสริมการ
สร้างคลัง สินคา้
ให้มีมาตรฐาน 

 
1.6ส่งเสริมการ 
พัฒนาด้านการค้า
ชายแดนสินค้า 

1.7 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลโลจิส 
ติกส์ 

2.1พัฒนาแหล่ง 
น้ าและระบบชลประ 
ทานตลอดจนฟ้ืนฟู
และปรับปรุงดิน 

2.2 ส่งเสริมการ 
ตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์ 

2.3ส่งเสริมอุตสา 
หกรรมการแปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ 

2.4พัฒนาคุณภาพ 
ผลผลิตให้ปลอดภัย
ได้มาตรฐานสากล 

2.5สร้างมูล 
ค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตร 

 2.6 ยกระดับมาตร 
ฐานการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน  
สากล 

2.7ส่งเสริมระบบ การ
ปลูกพืชและปศุสัตว์ที่
ปลอดภัยจากสารพิษ 

2.8เพ่ิมศักยภาพ
การผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนการเกษตร 

2.9สร้างความ
เข้มแข็งสถาบัน
เกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา
การเมือง การบริหาร 

 
 

3.1 พัฒนาสิง่อ า 
นวยความสะดวก
และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวให้เพียงพอ 

3.2 พัฒนากิจ 
กรรมและรูปแบบ
การท่องเที่ยวให้
หลากหลาย 

3.3 เครือข่ายภาค
ประชาชนให้เข้ามา
มีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยว 

3.4ศักยภาพแหล่ง 
ท่องเที่ยวด้วยการ
ฟื้นฟแูละจัดระเบียบ
แหล่งท่อง 

3.5พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสน 
เทศด้านการท่อง 
เที่ยว 

3.6 ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพือ่ส่งเสริมการท่อง 
เท่ียว 

3.7ส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร
ด้านการท่อง 
เที่ยว 

3.8 สง่เสริมผูป้ระ 
กอบการธุรกิจดา้น
การทอ่งเที่ยว 

4.1ส่งเสริมการ  
ด ารงชีวิตของประ 
ชาชนตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สถาบันครอบครัว
และชุมชน 

4.3ป้องกัน
และปราบ 
ปรามยาเสพ
ติด 

4.4 ยกระดับ
มาตรฐานการ 
ศึกษาทัง้ในและ
นอกระบบ  

4.5พัฒนา  
ระบบโครง 
สร้างพื้นฐานให้
มีความสมบูรณ์ 
 

4.6ส่งเสรมิอาชีพ 
รายได้  การมีงาน
ท าและมีสวัสดิการ                                     

 

4.7เสริม สรา้ง
การมีที่อยู่
อาศัยและที่ดิน
ท ากิน 
 

4.8 พัฒนาคณุ ภาพ
การศึกษา ภูมิปัญญา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

4.9ส่งเสริมการ
อนุรักษ์และพัฒ 
นาคุณภาพสิง่ 
แวดล้อม 
 

4.10ส่งเสริมและ
พัฒนาโครง การอัน
เนื่องมา จาก
พระราชด าริ 

 

4.11บรหิารจัด 
การทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4.12บริหารจัดการภาค รัฐให้
มีประสิทธภิาพในการบรหิาร
และบริการประชาชน 

 

4.13เสริม 
สร้างระบบการ
รักษาความม่ัน 
คงชายแดน 
 

5.1เสริมสรา้ง
ความม่ันคง
ปลอดภัยใน
พื้นที่ชายแดน 
 

5.2 พัฒนา
ศักยภาพชุม 
ชน และพื้นที่
ชายแดน 
 

5.3 เสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีในระดับท้อง 
ถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

 

5.4พัฒนาประ 
สิทธิภาพดา้นการ
บริหารจัดการ 
 

2.การพัฒนาด้านความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิต 

3.การพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาความยาก 
จนและกระจายรายได้  
 

4.การพัฒนาด้านการ
บริการพื้นฐาน 

5.การพัฒนาด้านการ 
ศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการกีฬา 
 

6.การพัฒนาด้าน 
การเกษตร 
 

7. การพัฒนาด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและตลาด
การค้าชายแดน 

9.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

1.สร้างและบ ารงุรักษาถนนทุกสาย 
2.สร้างและปรบัปรุงระบบน้ าประปา
หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล 
3.สร้างและบ ารงุรักษาแหล่งน้ า และ
ระบบชลประทาน เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภค หรอืเพื่อการเกษตร 
4.จัดหาบริการไฟฟ้าสอ่งสว่าง พร้อมทั้ง
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตาม
สภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
5.สร้างและปรบัปรุงอาคารต่างๆ 

 
 

พาณิชยกรรม สง่เสริมการค้า จัดให้มี
ศูนย์กลางจ าหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนหรือชุมชนแบบพึง่ตนเอง 
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนแบบ
พอเพียงและชุมชนแบบพึง่ตนเอง 
3.ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
4.ส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 
 

1.ปลูกฝักจิตส านึก สร้างชุมชนน่าอยู่  สร้าง
ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
2.สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
3.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลน 
4.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการ
ป้องกันปราบปรามผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ตลอดทั้งการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด 
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและด้านสังคม 

 
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาทัง้ในและนอกระบบ
อย่างต่อเน่ือง 
2.พัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้น่า
อยู่และมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ใน
ชุมชน 
4.พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออก
ก าลังกายและสง่เสริมกิจกรรม
การกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 

1.ให้ความรู้ พร้อมทั้งป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
2.พัฒนาระบบการให้บริการด้าน
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ส าคัญและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.พัฒนาจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในต าบล 
5.สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในต าบล ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕
)  

 

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความรู้ด้านการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทุกๆด้าน 
2.บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
3.พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้น าหมู่บ้าน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
4.พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
ประชาชน 

 



 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

วิสัยทัศน์ 
“การเกษตรก้าวหน้า การศึกษายั่งยืน ฟื้นฟูประเพณี อยู่ดีมีสุข” 

 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

1.สร้างและบ ารงุรักษาถนนทุกสาย 
2.สร้างและปรบัปรุงระบบน้ าประปา
หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งต าบล 
3.สร้างและบ ารงุรักษาแหล่งน้ า และ
ระบบชลประทาน เพื่อใช้ในการอปุโภค 
บริโภค หรอืเพื่อการเกษตร 
4.จัดหาบริการไฟฟ้าสอ่งสว่าง พร้อมทั้ง
ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ตาม
สภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
5.สร้างและปรบัปรุงอาคารต่างๆ 

 

5.ส่งเสริมจริยธรรม 
วัฒนธรรมท้องถ่ินและ
รักษาประเพณีท้องถ่ิน
ให้ยั่งยืน 

 

-ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัยในการจราจร 
-ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการเพิ่มข้ึน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
สังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร 

 
1.จัดบริการพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
อย่างเพียงพอและทั่วถึงโดย
สอดคล้องความต้องการของ
ประชน 

 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ความเข้มแข็ง 
 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยยึดหลักแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง 

 

4.ส่งเสริมสนับสนุนระบบ
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

6.พัฒนาระบบการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

-มีการส่งเสริมอาชีพใน
ครัวเรือนมากข้ึน 

 

-ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 

 

-ประชาชนมีสุขอนามัยดีข้ึน 

 

-ประชาชนที่อยู่ในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
-เด็กเล็กได้รับการพัฒนาด้านร่างการ
อารมณ์สังคมและสติปัญญา 
-ประชาชนเช้าร่วมการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีเพิ่มขึ้น 

 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินมากข้ึน 
-องค์กรมี ศักยภาพ ในการผลิ ต
บริการสา.ธารณะที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

 

1.สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและ
พาณิชยกรรม สง่เสริมการค้า จัดให้มี
ศูนย์กลางจ าหน่วยสินค้าผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนหรือชุมชนแบบพึง่ตนเอง 
2.ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนแบบ
พอเพียงและชุมชนแบบพึง่ตนเอง 
3.ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
4.ส่งเสริมภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

1.ปลูกฝักจิตส านึก สร้างชุมชนน่าอยู่  สร้าง
ความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
2.สร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
3.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็ก
นักเรียนที่ขาดแคลน 
4.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการ
ป้องกันปราบปรามผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ตลอดทั้งการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด 
5.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและด้านสังคม 

 

1.ให้ความรู้ พร้อมทั้งป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ  
2.พัฒนาระบบการให้บริการด้าน
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ส าคัญและ
บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.พัฒนาจัดการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในต าบล 
5.สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในต าบล ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาทัง้ในและนอกระบบอย่าง
ต่อเน่ือง 
2.พัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้น่าอยู่
และมีประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ใน
ชุมชน 
4.พัฒนาลานกีฬา สถานที่ออกก าลงั
กายและสง่เสริมกิจกรรมการกีฬาให้
หลากหลายและทั่วถึง 
5.ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
 

 

1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ความรู้ด้านการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทุกๆด้าน 
2.บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล
ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
3.พัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้น าหมู่บ้าน เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน 
4.พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 

6.พัฒนาต าบลคลอง
หินปูนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
พร้อมทั้งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในต าบล 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

แผนงาน 
-แผนงานบรหิารทั่วไป     
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการเกษตร 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป     
-แผนงานเคหะและชุมชน 

 

-แผนงานการศึกษา      
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานการเกษตร 

 

-แผนงานบรหิารทั่วไป 
-แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน/แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์   
–แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 



 

3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของต าบล SWOT 
การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง  (strength) 
1.มีผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ ที่เข้มแข็ง 
2.มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เข้มแข็ง 
3.มีสถานบริการและบุคลากรให้บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ 
4.มีทรัพยากรและพ้ืนที่เหมาะสมกับการเกษตร 
5.มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 
6.มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
จุดอ่อน (wealnesses) 
1.อบต.ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดบริการโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
2.การด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีศักยภาพยังไม่เพียงพอ 
3.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลยังอยู่ในระดับน้อย 
4.แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต าบลยังไม่ได้รับการฟื้นฟู 
5.ยังไม่มีการจัดท าระบบแผนที่ภาษี 
6.มีตลาดในการรองรับผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพน้อย 
7.ในชุมชนยังมีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 
โอกาส (opportunities) 
1.นโยบายจังหวัดสระแก้วสนับสนุนพืชพลังงาน  
2.จังหวัดสระแก้วพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน 
3.มีทางหลวงสาย 317 
4.การเพิ่มช่องทางการจราจร ทางหลวงสาย 317 
5.นโยบายยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
6.รัฐบาลก าหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมีการตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
7.ประเทศมีระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง (4G) 
8.มีแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่  
9.มีความร่วมมือจากภาคส่วนราชการเป็นอย่างดี  
 
 
 



 

อุปสรรค  (threats) 
1.อัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรส่งผลต่อปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
2.ปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
3.ยาเสพติดยังเป็นปัญหาต่อการพัฒนาต าบล 
4.ภัยธรรมชาติส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
5.ราคาสินค้าเกษตรไม่มีเสถียรภาพ 
6.ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง 
7.ปัญหาวัยแรงงานย้ายถิ่นสู่ภาคอุตสาหกรรม 

 
 


