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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 คติพจน์ประจ าชาติ“ม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน” 
  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลท่ีเข้มข้นขึ้น 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม  มีความเหล่ือมล้ าน้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหาภาค 
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  1. ความเป็นมา 
  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  30  มิถุนายน  2558  เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี   2  ของรัฐบาล           
(ปี  2558 - 2559)  และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี  3  (ปี  2560  เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ  2  คณะ  ได้แก่  (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป  เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  และ  (2) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 
(Roadmap)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี 
  คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  20  ปี  ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ  ภาคเอกชน  ภาคการเมือง  และ 
นักวิชาการ  รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  ต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
  ในการด าเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  (ตุลาคม  2559 – กันยายน  2564)  นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  จะได้นา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างท่ีกลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  2560 
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   2. สาระสาคัญ 
   2.1 สภาพแวดล้อม 
   ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  ส่ิงแวดล้อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ  ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง”  ต้องปรับตัวและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี  “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก”  การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่น ๆ  ท่ีอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้ระหว่าง  ภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  แหล่งทุน และ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า   ในขณะท่ีการใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ  ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีก
ด้านหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเช่ือมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่น ๆ  ท่ีซับซ้อนขึ้นอาทิ  การก่อการร้าย 
โรคระบาด  เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ  ขณะท่ี
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการด ารงชีวิตของ
ประชาชน  การบริหารจัดการทางธุรกิจ  และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
  นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี  21  กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide)  ถ้าหาก
ไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหล่ือมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมาก
ขึ้น  ประกอบกับในอนาคต20ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่  กระแสโลกาภิ
วัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ  ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10  ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการท้ังปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  2551 
– 2552  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ  เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเส่ียงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป  และญี่ปุ่น  ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้น
ตัวเต็มท่ี  รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการ
ผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้ม
การก่อตัวท่ีชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ  ท่ีจะเป็นโอกาสส าหรับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง  10  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตัวต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ  5.1  ในช่วง  5  ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2546 – 2550)  สถานการณ์ท่ี
ตลาดโลกขยายตัวช้า  แต่ประเทศต่าง ๆ 
  ขยายก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต  การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  10 – 15  ปี  ข้างหน้านี้  จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพื่อค้านอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น  น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี   2560 – ปี  2579  มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคี
และพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมท้ังเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ  รวมท้ังน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น  ยังมีข้อจ ากัดและความเส่ียงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ  ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ  คลังท่ี
ส าคัญ  ส าหรับ  ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวี
ความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  การด ารงชีวิต  การผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึ้น  ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนา
ให้มีความท่ัวถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี  และความเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย  และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
  ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ต้ังแต่ปี  2531  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี   2553 
และล่าสุดในปี  2557  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น  5,739  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น  ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก  หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ  กลุ่ม
ยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้าเกษตร  การท่องเท่ียว  และบริการ
ด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มข้ึนเป็น  38.1  ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 
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38.6  ล้านคน  อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ  1  ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 
20.0  ในปี  2550  เป็นร้อยละ  10.9  ในปี  2556  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับ
การศึกษา  บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  และการคุ้มครองทางสังคม  
อื่น ๆ  รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ  มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ  ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองของประเทศ
ก็มีความก้าวหน้าไปมาก  รวมท้ังกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ 
ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น  ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี   2540 – 2541  ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกั น  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันได้แก่  การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น  มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง  มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น  มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่าง ๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ   สังคม  และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่  โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ  แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยังต่ า  ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม  ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น
แรงขับเคล่ือนหลัก  ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ  ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า  โดยท่ีการใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่ม
มูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยท่ีด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  ส าหรับการด าเนินงานและ
การบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามัก
ขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า  ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็น
วงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ังการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่าย
ท่ีสมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล  และกฎระเบียบต่าง ๆ  ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปล่ียนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะท่ีความเหล่ือมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก  รวมท้ังปัญหาใน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 
  ท้ังนี้  ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา  20  ปีต่อจากนี้ไป  จะมีนัย
ยะท่ีส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม  ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข้อจ ากัดด้านทรัพยากร  ท้ัง ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมล้าในมิติต่าง  ๆ  ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคี 
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  สมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์   ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง   และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้า  และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การ
แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน  ท่ีท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี 
  โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  เงินทุน  องค์ความรู้
เทคโนโลยี  ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ  เป็นไปอย่างเสรี  ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ี
ประเทศต่าง ๆ  เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความ
เส่ียงและข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็
เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่ องการปลดปล่อยมลพิษ  
สิทธิมนุษยชน  และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ  4 – 5  ปีต่อจากนี้ไป  ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉล่ียของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้  คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ า  และปัญหาความเหล่ือมล้ าจะ
รุนแรงขึ้น  รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืน
ไปได้ในระยะยาว 
  ท้ังนี้  เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของ ประเทศต่อการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้น  โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถ
รับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการ
ท างาน  และการเรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นปัญหานั้น ๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่าง  ๆ  เพื่อให้
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  ดังนั้น  จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ  เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่าง
ยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมท้ังความเส่ียง ของ
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ประเทศ  จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 
  อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา  ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  
  และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายท่ี
เป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ  ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่  เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้  จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้
สอดคล้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่าง  ๆ  ของบริบทโลก  และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 
  การก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ”  เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน  ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหล่ือมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ  
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปล่ียนผ่านประเทศไทยไป
พร้อม ๆ  กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที
โลก  สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง  ทิศทางและวิธีการท่ีทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทย
ทุกคนต้องการ  คือประเทศไทยมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ  การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  2.2 วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  ท้ังนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์   ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงทาง
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พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน  ประชา
สังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20  ปีต่อจากนี้ไป  จะ
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
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ความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
  2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ี
มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา   และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป  รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
 
  - ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
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รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด  และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
  - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น  การท่องเท่ียว  และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ  เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs)  สู่สากล  และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ  เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ  รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  2.3.3ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ  สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวท่ีมั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียม  และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 
  2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง  ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 
  2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้า  รวมท้ังมี
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ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง  25  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ 
      บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 
  2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ   เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น  ๆ  ของประเทศ  เพื่อขับเคล่ือน
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ  ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ท้ังนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
  2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน  มีการก าหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ  รับรู้  และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้  และมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
  2.5.2 ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ  เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมท้ังกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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  2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์   การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564) 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับท่ี  11  
(พ.ศ.2555 - 2559)  ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี  12  เอาไว้แล้ว 
  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จานใหญ่  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล   จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  12  (พ.ศ.2560 – 2564)  ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ท้ังเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน   เช่น  ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  12  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ี
ส าคัญ  ดังนี้  
  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
  (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  12  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน  สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  และน าไปสู่  การบรรลุ  วิสัยทัศน์ระยะยาว  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน”  ของประเทศ 
 
 
 วิสัยทัศน์ 
  “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เป้าหมาย 
  1.คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ 
  2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
  3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
  4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
    มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
  5.มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ 
    เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
  6.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี     
    ส่วนร่วมจากประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กรอบแนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

(1) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย      
จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

(3) ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(4) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ และให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ

ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับ

สังคมสูงวัย 
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่าง

เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็น
ธรรมและลด
ความเหล่ือมล  าใน
สังคม 

(1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร ร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้
ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั งด้านการศึกษา สาธารณสุขและ
สวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

(3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการ
สร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการทุน ท่ีดิน และทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม โดยมีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี  
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เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

-  การพัฒนาด้านการคลัง 
-  การพัฒนาภาคการเงิน 
-  การพัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ๆ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงิน 

เฉพาะกิจ 
 

 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิตและบริการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี  

- การพัฒนาภาคการเกษตร 
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเท่ียว 
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

(1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพื่อให้เกิด
ความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

(3) แก้ไขปัญหาวิกฤติส่ิงแวดล้อม 
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) สนับสนุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด

ความสามารถในการปรับตัว ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(6) บริการจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไก แก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไวซ้ึ่งสถาบันหลักของชาติ 

(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั งการทหาร 
และภัยคุกคามอื่น ๆ 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพื่อ
บูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์  ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

(4) การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อ
คงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ 
      สอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง กับ 
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แผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ การ
ป้องกัน การทุจริต
ประพฤติ มิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ี
เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ 

(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็น

ธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครง 
สร้างพื นฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์ 

 

(1) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านขนส่ง 
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง 
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน 
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
- พัฒนาระบบขนส่งทางน  า 

(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

(6) การพัฒนาระบบน  าประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเข้าสังคม 

(2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมือง และพื นท่ี
เศรษฐกิจ 

 

(1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัว    
อย่างท่ัวถึง 

- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน

สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 
 

 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั นน า 
- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

(2)  การพัฒนาเมือง 
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         - แนวทางการพัฒนาหลัก 
         - แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
(3)  การพัฒนาพื นท่ีเศรษฐกิจ 
         - พื นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
         - พื นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและ
แสวงหาตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และ
โทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน    
GMS, ACMECS,IMT – GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค 
อาเซียน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

(3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ       
การบริการและการลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค 

(4) ส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (Outward investment)    
ของผู้ประกอบการไทย 

(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั งในระดับอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค 
และนานาประเทศ 

(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ี
สร้างสรรค์ 

(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้าง    
ความมั่นคง 
 

(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้าน   การ
ต่างประเทศ 

(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 
 
2. สถานะของประเทศ 
  2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1.1 3  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี  2540- 
2541)  จะขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ  5  ต่อปี  จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita)  ในปี  2557  มาอยู่ท่ีประมาณ  196,240  บาท  หรือประมาณ  6,041  ดอลลาร์  สรอ. ต่ อคน
ต่อป ี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง   (Upper Middle Income 
Country)  แต่ในระยะ  8  ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัว
เฉล่ียเพียงร้อยละ  3.2  ชะลอจากร้อยละ  5.7  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  9  ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
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อันควร  โดยสาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จาก  สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจาก
ร้อยละ  41.3  ในช่วงปี  2534 – 2539  เป็นร้อยละ  25.5  ในช่วงปี  2543 – 2557  นอกจากนี้  
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาค  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี 
2543 – 2557  อยู่ท่ีประมาณร้อยละ  4.9  ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 
  2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  2553  ท่ีระดับร้อยละ  9.9  25.4  และ  64.7 
เป็นร้อยละ  7.2  28.5  และ  64.3  ในปี  2557  ตามล าดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น   จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP)  ท่ีลดลงท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัว
ช้าลงจากร้อยละ  9.7  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  9  (พ.ศ. 2545-2549)  เป็นเฉล่ียร้อยละ  1.1 
ในช่วง  3  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.2555-2557) 
  2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคล่ือน  การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตท่ี
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น   แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  10  จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ  8  ปี  ท่ี
ผ่านมา  และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  3.32  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  9  เป็นร้อยละ  2.05  ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 
  2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524  และ  2540  แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ  37.9  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  10  เป็นร้อยละ 
42.2  ในช่วง  3  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็นข้อจ้า
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กัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป 
  2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ี
มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ.2557  WEF (World Economic Forum)  ได้
จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี   31  จาก  144  ประเทศ  และในปี  
พ.ศ.  2557  IMD (International Institute for Management Development)  ได้จัดอันดับไว้ท่ี  30 
จาก  61  ประเทศช้ันน า  ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 
2558  หรือ  Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัด
ให้อยู่ในอันดับท่ี  26  จาก  189  ประเทศท่ัวโลก  
  2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  และ
เช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมี
รายได้สูง  โดยในปี  2557  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี   47  และด้าน
เทคโนโลยีท่ี  44  จาก  61  ประเทศท่ีจัดอันดับโดย  IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี  37  และ  43 
ตามล าดับในปี  2551  และตลอดช่วงระยะเวลา  14  ปีท่ีผ่านมา  2543 - 2556)  ค่าเฉล่ียการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP  ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  0.17  ต่อ  GDP  โดยในปี  2556  (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  0.48 ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  58  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  47  ขณะท่ีประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว  เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อย
ละ  4.03,  3.35,  2.79,  และ  2.27  ต่อ  GDP  ในป ี 2555  ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี  วิจัย 
และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี  2556  บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  11  คนต่อ
ประชากร  10,000  คน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ  20-30  คน
ต่อประชากร  10,000  คน  
  2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ  ด้าน  ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพั ฒนา
คุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT  ยังไม่ท่ัวถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงด้านความมั่นคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  นอกจากนั้น  การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT  อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด 
ยังไม่สามารถ  พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้   ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการ  รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษาความปลอดภัย  และ
ข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี  และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
2.2 ด้านสังคม 
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  2.2.1 โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ  ได้แก่ 
  (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  6.3  คน  ในช่วงป ี 2507 – 2508  เป็น 
1.62  คน  ในช่วงปี  2548-2558  และคาดว่าในปี  2583  จะลดลงเหลือเพียง  1.3  คน  
  (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  30  เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรช่ันY 
(Gen Y)*  ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ านวน  38.9  ล้านคนในช่วงปี  2555 - 2557  และเริ่มลดลงร้อยละ  0.1  ในปี  2556  และ
ร้อยละ  0.2  ในป ี 2557  ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ  2.2  ต่อปีในช่วง  10  ปีท่ีผ่านมา 
(ปี  2548–2557)  แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น  มาเลเซีย  1  เท่าตัว  และสิงคโปร์  5  เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  65.1  มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า  นอกจากนี้  ก าลังแรงงานกลุ่มเจ
เนอเรช่ันวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ  27  ของประชากรในปี  2553  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้
ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต 
  (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ี
เพิ่มมากขึ้น  ขณะท่ีผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 
10.3  ล้านคน  (ร้อยละ  16.2)  ในป ี 2558  เป็น  20.5  ล้านคน  (ร้อยละ  32.1)  ในปี  2583  การ
เพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มข้ึน  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการออมน้อย  และแหล่งรายได้
หลักร้อยละ  78.5  ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
  2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก  3.6  คน  ในปี  2543  
เหลือ  3  คน  ในป ี 2556  โดยครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน  1  รุ่น  และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากท่ีสุดในช่วงปี  2543-2556  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 
  2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น  อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี  2557  เพศชาย  71.3  ปี  เพศหญิง 
78.2  ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็
ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ  15.59 
ปี  เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงป ี 2551 – 2556  มีการศึกษาเฉล่ีย  8.9  ปี  ขณะท่ีคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ในปี  2556 
มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ  50  นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัย
และการส ารวจต่าง ๆ  พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเห็นว่า
ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
  2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  42  ในปี  2543  เหลือร้อยละ  10.9  ในปี  2556  แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะท่ีความเหล่ือมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient)  ด้านรายได้ลดลงจาก  0.484 
ในป ี 2554  เหลือ  0.465  ในปี  2556  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุด
กับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง  34.9  เท่า  ในปี  2556  โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ  10  ถือครอง
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รายได้สูงถึงร้อยละ  36.8  ของรายได้ท้ังหมด  ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ  10  ถือครองรายได้เพียงร้อย
ละ  1.1  สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล  ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคมไม่ท่ัวถึง*  ประชากรท่ีเกิดช่วงปี  2555 - 2546 
  2.2.5 ความเหล่ือมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อันเนื่องมาจาก 
  (1) ความเหล่ือมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ  20  มีการถือครองท่ีดิน
มากท่ีสุด  มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ  20  ท่ีมีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 
325.7  เท่า  เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 
  (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ  10  ท่ีมีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีท่ีสุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ  10  ท่ีมีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ  19.1  เท่า  นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ  2.2  เท่า 
  (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ ากันระหว่างภูมิภาค   โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 
พบว่า  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง  3.6  เท่า 
  (4) ความเหล่ือมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา  50  ท่ีเพิ่มขึ้นจาก  1.29  ล้านคน  ในปี  2555  เป็น 
2.471  ล้านคน  ในปี  2557  ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  42.4  ในปี  2557 
อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ  2.1  เท่า  ในป ี 2556 
  (5) ความเหล่ือมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้  ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
  2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ  99.9  ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ  โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  73.8  ระบบประกันสังคมร้อย
ละ  16.7  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  7.1  ขณะท่ี  กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี  2558  ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ  8.3  ล้านคน  จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ  10.4 
ล้านคน  ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น  800  บาท  ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ  89.5  และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ
การเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง  4,544,926  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
  2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น  อาทิ  การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็นแก่ตัว  ไม่
รู้ จักเสียสละ  ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
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วัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี  และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของ
ชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 
142,632  แห่งในปี  2555  เป็น  152,377  แห่ง  ในปี  2556  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและ
อาชีพ  ร้อยละ  32.51  ขององค์กรท้ังหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อยละ  26.77  
  2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า  10 ปี ท่ีผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง  ๆ  ท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรง
และทางอ้อม 
  2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก  ก่อให้เกิดความเส่ือมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
  (1) พื้นท่ีป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น  ท าให้ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อการ
ผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  พื้นท่ีป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท าลายมากขึ้น  โดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก  171.02  ล้านไร่  หรือร้อยละ  53.33  ของพื้นท่ีท้ังหมด
ของประเทศในปี  2504  เป็น  102  ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  31.6  ในป ี 2556 
  (2) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและท่ีดินมี
ปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเส่ือมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา  ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์  การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
  (3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย  และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่น  ๆ  
จ านวนมาก  เช่น  การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท า
ให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี  2504  ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า  2.3  ล้านไร่  เหลือเพียง  1.5  ล้านไร่  ใน
ปี  2552  คิดเป็นการลดลงร้อยละ  34.8  ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี  2534  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม  ใน
ระหว่างป ี 2549-2554  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีข้ึน  ในปี  2554  ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
1.61  ล้านตัน  ลดลงจากปี  2549  ท่ีมีปริมาณ  2.42  ล้านตัน  ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
ของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าท่ีเพิ่มมากขึ้น 
  (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด  30  ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี  2555 
ต้องน าเข้าเพิ่มข้ึนร้อยละ  6  อยู่ท่ีระดับ  1.08  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ  54 
ของความต้องการใช้ในปี  2555  และคิดเป็นร้อยละ  12.5  ของ  GDP  โดยน ามันดิบมีการน าเข้าสูงท่ีสุด
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คิดเป็นร้อยละ  76  ของการน าเข้าพลังงานท้ังหมด  ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  2555 
เพิ่มข้ึนร้อยละ  6.8  อยู่ท่ีระดับ  1.981  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  ท้ังนี้  ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้ม  ดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 0.6  
  (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทยประกอบด้วย  25 
ลุ่มน้ าหลัก  น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม  285,227  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะท่ีการพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  28  ของปริมาณน้ าธรรมชาติ  มีแอ่งน้ าบาดาล  ท้ังหมด  27  แอ่ง
น้ าบาดาล  มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ าบาดาลรวมประมาณ  1.13  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  มีศักยภาพท่ี
จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ  68,200  ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม  การพัฒนา 
น้ าบาดาลขึ้นมาใช้  มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า  และการด าเนิน การ
ส ารวจสูง  ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ  ในปี  2557  มีจ านวนประมาณ  151,750  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่าง ๆ  มีจ านวน  102,140  ล้าน
ลูกบาศก์เมตร  และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ  49,610  ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2.3.2 ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
  (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก  1.04  กิโลกรัม/คน/วัน  ในป ี 2553  เป็น  1.11  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี 
2557  สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  19  และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ  18  ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  19.9  ล้านตัน  ในปี  2556 ของ
เสียอันตราย  ในปี  2557  มีประมาณ  2.69  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  
10  ต่อปี  เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้อง
ประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ
อย่างครบวงจร  ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 
70  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบท้ิง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
  (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี  2557  พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ  และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง  ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ท่ียังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น  เช่น  กรุงเทพฯ  ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น  พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี  2557  ท้ังนี้  ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  การท่ีปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง  ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเช้ือเพลิงจาก  EURO  3  เป็น  EURO  4  ต้ังแต่ปี 
2555  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษ
จากหมอกควัน  ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ  โดยความร่วมมือและการ
ท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  และประชาชนดีขึ้น 
  (3) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง  10  ปีท่ีผ่านมา  
(พ.ศ. 2548-2557)  มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง  โดยแหล่งน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าท่ีอยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน  ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่
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เพียงพอต่อ  การบ าบัดน้ าเสียท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มี
ปริมาณน้ าเสียจาก  ชุมชน  10.3  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะท่ีระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียท่ีเกิดขึ้น
ได้เพียงร้อยละ  31 
  (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี  2  การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  2533  ปริมาณ  229.09  ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพิ่มเป็น  265.9  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในปี  2547 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ  3.3  ต่อปี  อย่างไรก็ตาม  อัตราการเติบโต
ลดลงในช่วง  5  ปีท่ีผ่านมา  ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ  ท่ีมีการด าเนินงานเพิ่ม
มากขึ้นในประเทศ  ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ  1.1  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
  2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ท้ังอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาตภัย  และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็น
ภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่น  ๆ  ในขณะท่ีน้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติ  ท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้น ๆ  ของโลก 
  2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
  2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
  (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ช้ีว่า  สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี  2556  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว  ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี   พ.ศ.2552 มี
อย่างน้อย  6  ประการคือ  (1) หลักนิติธรรม  (2) หลักคุณธรรม  (3) หลักความโปร่งใส  (4) หลักความมี
ส่วนร่วม  (5) หลักความรับผิดชอบ  (6) หลักความคุ้มค่า  ขณะนี้  ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่  ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
เลือกตั้ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็น
ธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมี
การร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ   ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่าง ๆ  ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น  สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง 
มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น
เครื่องมือแสวงหาประโยชน์  ส่ือมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
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  (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบริษัทภิบาล  ต้ังแต่ปี  2544  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD)  ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   พบว่า  บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี  72%  ในปี  2557  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี  2545  ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 
52%  และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับปี  2554  ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี  77%  แสดงให้เห็นว่า  บริษัท
จดทะเบียนไทย  ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
  2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
  (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ.  2534  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่  บริหาร
ราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจท่ี
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ  ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูป
ระบบราชการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม พ.ศ.2545  มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น  20  กระทรวง  และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
  (2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท.  ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  และ 
2550  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี  1  และฉบับท่ี  2  นอกจากนั้น  มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ  อปท.  โดย
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2543  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ  13.31 เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ  25.17  ในปีงบประมาณ  2550  และร้อยละ  28.21  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท.  ฉบับท่ี  1  จ านวน 
185  ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน  245  ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับท่ี  
2 จ านวน  75  งาน/กิจกรรม  จาก  114  งาน/กิจกรรม  และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  9,850  คน  แบ่งเป็นข้าราชการ  1,378  คน  บุคลากรทางการศึกษา 
5,295  คน  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ ท่ีสถานีอนามัย  จ านวน  79  คน  และ
ลูกจ้างประจ า  3,098  คน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข  เช่น  การทับซ้อนของอ านาจหน้าท่ี
และเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล   ท้าให้การ
จัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง  ท าให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่น
ขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ  9.90  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549 และเพิ่มเป็นร้อยละ  10.65 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ  38.52  และ
ร้อยละ  39.46  ตามล าดับ  ส่งผลให้  อปท.  ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น  การเป็น
แหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ การเป็นพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
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  2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการ
ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อน
ไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่
ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิด
มากขึ้นในช่วงท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มี
ความซับซ้อนเพิ่มข้ึนและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ  ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ  ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้   ดัง
ปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception Index : CPI)  พ.ศ.2557  ขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้  38  คะแนนจากคะแนนเต็ม  100  คะแนน  อยู่อันดับท่ี 
85  จากการจัดอันดับท้ังหมด  175  ประเทศท่ัวโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี  2556  ท่ีได้  35  คะแนน  อยู่อันดับ  102  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 
คะแนน  (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   การจัดท าแผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่  มีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั งนี   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับ
ท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  
๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   
   ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจานใหญ่  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  องค์การ
บริหารส่วนต าบลจานใหญ่  จึงได้จัดท าแผนท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับท่ี 
๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล  าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค  เมือง  และพื นท่ีเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

  ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
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   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง
ทั งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ  ทั งเศรษฐกิจ 
สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล  าทางสังคม  เป็นต้น 
ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน
ท่ีส าคัญ  ดังนี   
   (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
   (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
   (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  

 ๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
   ๒.๑.๑  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ  แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี  ๒๕๔๐-
๒๕๔๑)  จะขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ  ๕  ต่อปี  จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per 
Capita)  ในปี  ๒๕๕๗  มาอยู่ท่ีประมาณ  ๑๙๖,๒๔๐  บาท  หรือประมาณ  ๖,๐๔๑  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคน
ต่อป ี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั นสูง   (Upper Middle Income 
Country)  แต่ในระยะ  ๘  ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัว
เฉล่ียเพียงร้อยละ  ๓.๒  ชะลอจากร้อยละ  ๕.๗  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๙  ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร  โดยสาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้
จาก  สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product : GDP)  ลดลงจาก
ร้อยละ  ๔๑.๓  ในช่วงปี  ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙  เป็นร้อยละ  ๒๕.๕  ในช่วงปี  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี   
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภาค  จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  อยู่ท่ีประมาณร้อยละ  ๔.๙  ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 
   ๒.๒.๒  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั นสูง  แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ น  (สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  ๒๕๕๓  ท่ีระดับร้อยละ  ๙.๙  ๒๕.๔  และ 
๖๔.๗  เป็นร้อยละ  ๗.๒  ๒๘.๕  และ  ๖๔.๓  ในปี  ๒๕๕๗  ตามล้าดับ)  โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสม
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื นฐาน  (Supporting Industry)  และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยี
สูงขึ นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ น   จนประเทศไทย
กลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั นสูง   ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่ม
ในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไป
อย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP)  ท่ี
ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออก
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รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  ๙.๗  ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  เป็นเฉล่ีย
ร้อยละ  ๑.๑  ในช่วง  ๓  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
   ๒.๑.๓  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (TFP)  ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง
ในการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ น   แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิต
รวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๐  จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ  ๘ ปี 
ท่ีผ่านมา  และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั งนี การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  ๓.๓๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๙  เป็นร้อยละ  ๒.๐๕  ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 
   ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั งใน
ปี  ๒๕๒๔  และ  ๒๕๔๐  แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับ
ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื ออ านวยต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ยาวมากขึ น  โดยเฉพาะหนี สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ นจากเฉล่ียร้อยละ  ๓๗.๙  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๐ 
เป็นร้อยละ  ๔๒.๒  ในช่วง  ๓  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  ชี ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั นในระยะท่ีผ่านมา
และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
   ๒.๑.๕   อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  WEF  (World 
Economic Forum)  ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี  ๓๑  จาก  ๑๔๔ 
ประเทศ  และในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  IMD  (International Institute for Management Development)  ได้
จัดอันดับไว้ท่ี  ๓๐  จาก  ๖๑  ประเทศชั นน า  ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ าปี  ๒๕๕๘  หรือ  Ease of Doing Business  ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั น
ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี  ๒๖  จาก  ๑๘๙  ประเทศท่ัวโลก  
   ๒.๑.๖  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
และเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ี
มีรายได้สูง  โดยในป ี ๒๕๕๗  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี  ๔๗  และด้าน
เทคโนโลยีท่ี  ๔๔  จาก  ๖๑  ประเทศท่ีจัดอันดับโดย  IMD  ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี  ๓๗  และ  ๔๓ 
ตามล าดับในปี  ๒๕๕๑  และตลอดช่วงระยะเวลา  ๑๔  ปีท่ีผ่านมา  (๒๕๔๓-๒๕๕๖)  ค่าเฉล่ียการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP  ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  ๐.๑๗  ต่อ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๖  (ข้อมูลล่าสุด) 
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ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ นเป็นร้อยละ  ๐.๔๘  ต่อ  GDP  โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓  และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  ๔๗  ขณะท่ีประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว  เช่น  เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อย
ละ  ๔.๐๓,  ๓.๓๕,  ๒.๗๙,  และ  ๒.๒๗  ต่อ  GDP  ในป ี ๒๕๕๕  ตามล าดับ 
   ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี  ๒๕๕๖ 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  ๑๑  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว  ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีระดับ  ๒๐-๓๐  คนต่อประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  
   ๒.๑.๗  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื นฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ  ด้าน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน  าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน  าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT  ยังไม่
ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงด้านความมั่นคงทั งในระยะสั นและระยะยาว  นอกจากนั น  การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT  อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด 
ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี   ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั งกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื นฐานยังขาดประสิทธิภาพ   โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น  ความรู้ด้านภาษา  ความรู้ด้านเทคโนโลยี  และ
ความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ  เป็นต้น 

    ๒.๒ ด้านสังคม 
   ๒.๒.๑  โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ  ได้แก่ 
      (๑)  ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ น  อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก  ๖.๓  คน  ในช่วงปี  ๒๕๐๗-
๒๕๐๘  เป็น  ๑.๖๒  คน  ในช่วงป ี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕๘  และคาดว่าในป ี ๒๕๘๓  จะลดลงเหลือเพียง  ๑.๓ คน  
      (๒)  ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง  และแรงงานกว่าร้อยละ  ๓๐  เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น  Y  (Gen Y)  ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ นช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน  ๓๘.๙  ล้านคนในช่วงปี  ๒๕๕๕-๒๕๕๗  และเริ่มลดลงร้อยละ  ๐.๑  ในปี 
๒๕๕๖  และร้อยละ  ๐.๒  ในปี  ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ นร้อยละ  ๒.๒  ต่อปีในช่วง  ๑๐ 
ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่า 
ตัว  และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  ๖๕.๑  มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า  นอกจากนี   ก าลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ  ๒๗  ของประชากรในปี  ๒๕๕๓  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  
ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศในอนาคต 
      (๓)  กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ น  ขณะท่ีผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่ม 
ขึ นจาก  ๑๐.๓  ล้านคน  (ร้อยละ  ๑๖.๒)  ในปี  ๒๕๕๘  เป็น  ๒๐.๕  ล้านคน  (ร้อยละ  ๓๒.๑)  ในปี 
๒๕๘๓  การเพิ่มขึ นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ น   แม้
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ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการออมน้อย  และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ  ๗๘.๕  ของรายได้ทั งหมดมาจากการเกื อหนุนของบุตร  
     ๒.๒.๒  ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลาก 
หลายรูปแบบมากขึ น  อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก  ๓.๖  คน  ในปี 
๒๕๔๓  เหลือ  ๓  คน  ในป ี ๒๕๕๖  โดยครัวเรือนเดียว  ครัวเรือน  ๑  รุ่น  และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี  ๒๕๔๓-๒๕๕๖  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปท า
ให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 
    ๒.๒.๓  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้  และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ น  อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี  ๒๕๕๗  เพศชาย  ๗๑.๓  ปี  เพศ
หญิง  ๗๘.๒  ปี  แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ น  จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙  ปี  เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี  ๒๕๕๑-๒๕๕๖  มีการศึกษาเฉล่ีย  ๘.๙  ปี  ขณะท่ีคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า  สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั นพื นฐาน  (O-NET)  ใน
ปี  ๒๕๕๖  มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐  นอกจากนี   คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
ผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ  พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
     ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหล่ือมล  าของการ      
กระจายรายได้  สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ  ๔๒  ในปี  ๒๕๔๓  เหลือร้อยละ  ๑๐.๙  ในปี 
๒๕๕๖  แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะท่ีความเหล่ือมล  า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient)  ด้านรายได้ลดลง
จาก  ๐.๔๘๔  ในปี  ๒๕๕๔  เหลือ  ๐.๔๖๕  ในปี  ๒๕๕๖  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  เท่า  ในปี  ๒๕๕๖  โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ 
๑๐  ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ  ๓๖.๘  ของรายได้ทั งหมด  ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ  ๑๐  ถือครอง
รายได้เพียงร้อยละ  ๑.๑  สาเหตุพื นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล  ส่งผลให้การกระจาย
ประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคมไม่ท่ัวถึง  ประชากรท่ีเกิดช่วงปี  ๒๕๕๕ – ๒๕๔๖ 
     ๒.๒.๕  ความเหล่ือมล  าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 
      (๑)  ความเหล่ือมล  าด้านสินทรัพย์ทั งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ  ๒๐  มีการถือ
ครองท่ีดินมากท่ีสุด  มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ  ๒๐  ท่ีมีการถือครองท่ีดิน
น้อยท่ีสุด  ๓๒๕.๗  เท่า  เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน
ว่างเปล่าของภาครัฐ 
      (๒)  เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั นพื นฐาน  ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ  ๑๐ 
ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ  ๑๐  ท่ี
มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ  ๑๙.๑  เท่า  นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขต
ชนบทประมาณ  ๒.๒  เท่า 
      (๓)  คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล  ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ  จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุข
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ในป ี ๒๕๕๖  พบว่า  อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกัน
ถึง  ๓.๖  เท่า 
      (๔)  ความเหล่ือมล  าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา  ๕๐  ท่ีเพิ่มขึ นจาก  ๑.๒๙  ล้านคน  ในปี 
๒๕๕๕  เป็น  ๒.๔๗๑  ล้านคน  ในปี  ๒๕๕๗  ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ นเป็นร้อยละ  ๔๒.๔  ใน
ปี  ๒๕๕๗  อย่างไรก็ตาม  แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ  ๒.๑  เท่า  
ในปี ๒๕๕๖ 
      (๕)  ความเหล่ือมล  าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน  
นอกจากนี   ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้ 
จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
     ๒.๒.๖  คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ  ๙๙.๙  ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ  โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ  ๗๓.๘  ระบบประกัน 
สังคมร้อยละ  ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ  ๗.๑  ขณะท่ี  กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ นและมีความครอบคลุมมากขึ น  โดยในปี  ๒๕๕๘  ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี ยยังชีพเพิ่มขึ นเป็นแบบขั นบันไดตามช่วงอายุ  ๘.๓  ล้านคน  จากผู้สูงอายุทั งประเทศ  ๑๐.๔ 
ล้านคน  ส่วนผู้พิการได้รับเบี ยยังชีพเพิ่มขึ นเป็น  ๘๐๐  บาท  ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ  ๘๙.๕  และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ
การเลี ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง  ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน  อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
     ๒.๒.๗  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒ 
นธรรมมากขึ น  อาทิ  การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย  มีความเห็น
แก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื อเฟื้อเผ่ือแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ๒.๒.๘  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื นท่ี  และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แผนพัฒนาอ าเภอ  และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน
ความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ นจาก  ๑๔๒,๖๓๒  แห่งในปี  ๒๕๕๕  เป็น  ๑๕๒,๓๗๗  แห่ง  ในปี  ๒๕๕๖  ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ  ร้อยละ  ๓๒.๕๑  ขององค์กรทั งหมด  และองค์กรการเงิน  ร้อยละ  ๒๖.๗๗  
     ๒.๒.๙  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า  ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ  ท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ น  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั งทางตรง
และทางอ้อม 
    ๒.๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   ๒.๓.๑  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก  ก่อให้เกิดความ
เส่ือมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ น 
      (๑)  พื นท่ีป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ น  ท าให้ความต้องการใช้ท่ี 
ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพิ่มมากขึ นตามไปด้วย  พื นท่ี
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ น  โดยพื นท่ีป่าไม้ลดลงจาก  ๑๗๑.๐๒  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๕๓.๓๓  ของ
พื นท่ีทั งหมดของประเทศในปี  ๒๕๐๔  เป็น  ๑๐๒  ล้านไร่  หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๖  ในปี  ๒๕๕๖ 
      (๒)  ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ   ดินเกษตรกรรม
เส่ือมคุณภาพ  การชะล้างพังทลายของดิน  นอกจากนี   ยังมีปัญหาพื นท่ีสูงชันหรือพื นท่ีภูเขา  ซึ่งมีข้อจ ากัดใน
การน าไปใช้ประโยชน์  การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่า
ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
      (๓)  ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท าลา ย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่น ๆ  จ านวนมาก  เช่น  การเพาะเลี ยงชายฝ่ัง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาห 
กรรม  ท าให้พื นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี  ๒๕๐๔  ท่ีมีพื นท่ีป่าชายเลนกว่า  ๒.๓  ล้านไร่  เหลือเพียง  ๑.๕ 
ล้านไร่  ในปี  ๒๕๕๒  คิดเป็นการลดลงร้อยละ  ๓๔.๘  ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง 
โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั งหมดตั งแต่ปี  ๒๕๓๔  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม  
ในระหว่างปี  ๒๕๔๙-๒๕๕๔  พบว่า  ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ น  ในปี  ๒๕๕๔  ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง  ๑.๖๑  ล้านตัน  ลดลงจากปี  ๒๕๔๙  ท่ีมีปริมาณ  ๒.๔๒  ล้านตัน  ในขณะท่ีพื นท่ีเพาะเลี ยงสัตว์น  า
ชายฝ่ังของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น  าท่ีเพิ่มมากขึ น 
      (๔)  การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ น  ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ นตลอด  ๓๐  ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ น
โดยในป ี ๒๕๕๕  ต้องน าเข้าเพิ่มขึ นร้อยละ  ๖  อยู่ท่ีระดับ  ๑.๐๘  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน  ามันดิบต่อวัน  คิด
เป็นร้อยละ  ๕๔  ของความต้องการใช้ในปี  ๒๕๕๕  และคิดเป็นร้อยละ  ๑๒.๕  ของ  GDP  โดยน  ามันดิบมี
การน าเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  ๗๖  ของการน าเข้าพลังงานทั งหมด  ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั น 
ต้นในปี  ๒๕๕๕  เพิ่มขึ นร้อยละ  ๖.๘  อยู่ท่ีระดับ  ๑.๙๘๑  พันบาร์เรลเทียบเท่าน  ามันดิบต่อวัน  ทั งนี  ประ 
สิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ น  โดยมีอัตราการเพิ่มขึ นของการใช้พลังงานต่ ากว่า
อัตราขยายตัวของ  GDP  โดยในปี  ๒๕๕๕  การเพิ่มขึ นของ  GDP  ร้อยละ  ๑  ขณะท่ีมีการใช้พลังงาน
เพิ่มขึ นเพียงร้อยละ  ๐.๖  
      (๕)  ทรัพยากรน  ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทยประกอบ 
ด้วย  ๒๕  ลุ่มน  าหลัก  น  าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม  ๒๘๕,๒๒๗  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะท่ีการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน  าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ  ๒๘ ข องปริมาณน  าท าธรรมชาติ  มีแอ่งน  าบาดาลทั งหมด 
๒๗  แอ่งน  าบาดาล  มีปริมาณการกักเก็บในชั นน  าบาดาลรวมประมาณ  ๑.๑๓  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  มี
ศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน  าบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ  ๖๘,๒๐๐  ล้านลูก 
บาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  การพัฒนาน  าบาดาลขึ นมาใช้  มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้ 
จ่ายในการสูบน  า  และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น  าในประเทศ  ในปี  ๒๕๕๗ 
มีจ านวนประมาณ  ๑๕๑,๗๕๐  ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน  าของภาคส่วนต่าง ๆ 
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มีจ านวน  ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  และยังไม่สามารถจัดสรรน  าตามความต้องการได้อีกประมาณ 
๔๙,๖๑๐  ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

     ๒.๓.๒  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
      (๑)  ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ นจาก  ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๓  เป็น  ๑.๑๑  กิโลกรัม/
คน/วัน  ในปี  ๒๕๕๗  สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  ๑๙  และมีการน ามูล
ฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ  ๑๘  ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ นถึง  ๑๙.๙  ล้านตัน  ใน
ปี  ๒๕๕๖  ของเสียอันตราย  ในปี  ๒๕๕๗  มีประมาณ  ๒.๖๙  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ นร้อยละ  ๑๐  ต่อป ี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี   หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ  ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ น  แต่ยัง
พบการลักลอบทิ งกากอุตสาหกรรมในหลายพื นท่ีอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
      (๒)  มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ น  ในปี  ๒๕๕๗  พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื นท่ีของประเทศ  และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง  
ก๊าซโอโซน  และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs)  โดยมีพื นท่ีวิกฤติในเขตพื นท่ีมาบตาพุด  จังหวัดระยอง  
ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะท่ีพื นท่ีอื่น  เช่น  กรุงเทพฯ  ปทุมธานี  เชียงใหม่  ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน  ามันเชื อเพลิงเมื่อต้นปี  ๒๕๕๗  ทั งนี   ในพื นท่ีกรุงเทพมหานคร  การท่ีปัญหาฝุ่นละอองและ     
เบนซินมีปริมาณลดลง  ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน  ามันเชื อเพลิงจาก  EURO  ๓  เป็น  EURO  
๔ ตั งแต่ป ี ๒๕๕๕  และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถ
ควันด า  อย่างไรก็ตาม  ปัญหามลพิษทางอากาศในพื นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมาก
ส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื นท่ีภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีขึ นเป็นล าดับ  โดยความร่วมมือ
และการทางานระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  และประชาชนดีขึ น 
      (๓)  คุณภาพน  าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน  าในช่วง  ๑๐  ปีท่ี
ผ่านมา  (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗)  มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง  โดยแหล่งน  าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น  าท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ น  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์  และการระบายน  าเสียจากชุมชน  ระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน  าเสียท่ีเพิ่มขึ นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน  า
เสียจากชุมชน  ๑๐.๓  ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ขณะท่ีระบบบ าบัดน  าเสียรองรับน  าเสียท่ีเกิดขึ นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
      (๔)  ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ น  แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงาน
ท่ีเพิ่มขึ นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี  ๒  การจัดท าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี  ๒๕๓๓  ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพิ่มเป็น  ๒๖๕.๙  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ในปี  ๒๕๔๗  โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ นร้อยละ  ๓.๓  ต่อปี  อย่างไรก็ตาม 
อัตราการเติบโตลดลงในช่วง  ๕  ปีท่ีผ่านมา  ทั งนี เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการ
ด าเนินงานเพิ่มมากขึ นในประเทศ  ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์
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ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ นร้อยละ  ๑.๑  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพิ่มการ
ดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
     ๒.๓.๓  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความ

รุนแรงมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ทั งอุทกภัย  ภัยแล้ง  วาต
ภัย  และดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียน 
แปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ น   ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเส่ียง
ภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่น ๆ  ในขณะ
ท่ีน  าท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้น ๆ  ของโลก 

 

   ๒.๔  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
     ๒.๔.๑  ด้านธรรมาภิบาล 
      (๑)  ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี ว่า  สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี  ๒๕๕๖  แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่ง
แก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิ
บาล  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี   พ.ศ. 
๒๕๕๒  มีอย่างน้อย  ๖  ประการคือ  (๑) หลักนิติธรรม  (๒) หลักคุณธรรม  (๓) หลักความโปร่งใส  (๔) หลัก
ความมีส่วนร่วม  (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่า  ขณะนี   ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก
ภาคส่วน  ได้แก่  ภาคการเมืองทั งระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการเลือกตั ง  มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงาน
ท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว  ผูกขาดทางธุรกิจ  หลีกเล่ียงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับ
การทุจริตต่าง ๆ  ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ น  สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่ม
ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  ส่ือมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
      (๒)  ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั งแต่ปี  ๒๕๔๔  โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD)  ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   พบว่า  บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี  ๗๒%  ในปี  ๒๕๕๗  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๔๕  ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 
๕๒%  และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับปี  ๒๕๕๔  ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี  ๗๗%  แสดงให้เห็นว่า  บริษัท
จดทะเบียนไทย  ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนทั งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 

     ๒.๔.๒  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
      (๑)  การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  ๓  ส่วนได้แก่  บริหาร
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ราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจท่ี
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศ  ทั งสามส่วนนี อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิด 
ชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ  ทั งนี การปฏิรูป    
ระบบราชการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ นจากพระราชบัญญัติ
ปรับ  ปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น  ๒๐  กระทรวง  และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวง 
      (๒)  การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่  อปท.  ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐  และ  ๒๕๕๐  และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี  ๑  และฉบับท่ี  ๒ 
นอกจากนั น  มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการ
ด าเนินงานของ  อปท.  โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๓  สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิด
เป็นร้อยละ  ๑๓.๓๑  เพิ่มขึ นเป็นร้อยละ  ๒๕.๑๗  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๐  และร้อยละ  ๒๘.๒๑  ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่  อปท.  ฉบับท่ี  ๑  จ านวน  ๑๘๕  ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน  ๒๔๕  ภารกิจและถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับท่ี  ๒  จ านวน  ๗๕  งาน/กิจกรรมจาก  ๑๑๔  งาน/กิจกรรม  และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  ๙.๘๕๐  คน  แบ่งเป็นข้าราชการ  ๑,๓๗๘ 
คน  บุคลากรทางการศึกษา  ๕,๒๙๕  คน  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ท่ีสถานีอนามัย 
จ านวน  ๗๙ คน  และลูกจ้างประจ า  ๓,๐๙๘  คน  อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข  เช่น  การ
ทับซ้อนของอ านาจหน้าท่ีและเขตพื นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื อเสียง  ท าให้การ
เลือกตั งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ  อปท.  ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ  ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่ม
เป็นร้อยละ  ๑๐.๖๕  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิด
เป็นร้อยละ  ๓๘.๕๒  และร้อยละ  ๓๙.๔๖  ตามล าดับ  ส่งผลให้  อปท . ในพื นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น  เช่น  การเป็นแหล่งท่ีตั งของอุตสาหกรรม  การค้า  การบริการ  การเป็นพื นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ
เพิ่มขึ นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
 

     ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื อจัดจ้าง  รับ
สินบน  ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปช่ันในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ นในช่วงท่ีรัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่าง ๆ  ท่ีออกมา  รวมทั งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ  ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
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คอร์รัปช่ัน  (Corruption Perception Index : CPI)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้  ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  อยู่อันดับท่ี  ๘๕  จากการจัดอันดับ
ทั งหมด  ๑๗๕  ประเทศท่ัวโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ นเล็กน้อยเทียบกับปี  ๒๕๕๖  ท่ีได้  ๓๕ 
คะแนน  อยู่อันดับ  ๑๐๒  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า  ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ
ประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง  ๘๔  คะแนน  และมาเลเซียได้  ๕๒  คะแนน  (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปช่ันน้อย) 
 

  ๓.  บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
    ๓.๑  บริบทภายใน 
     ๓.๑.๑  ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
   ภายใต้สมมติฐาน  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ  ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  และร้อยละ  ๔.๒  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๓  (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๔  (๓) ราคาน  ามันเฉล่ีย  ๗๐-๙๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี  ๑๒  และเฉล่ีย  ๘๐-๑๐๐  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๓  (๔) ผลิต
ภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ  ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ  ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๒.๐  และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๓.๐  (๕) การลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๕  และ  (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ  ๐.๒  และร้อยละ  ๐.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  และ  ๑๓  ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี   เศรษฐกิจไทยในช่วง  ๑๐  
ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๓.๓–๔.๓  โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ  ๓.๘  
ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี  ๒๕๗๑  (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๔.๓ – ๒๕๗๔)  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ  ๓.๓)  การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ น 
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ  (๑) การลดลงของก าลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ นเป็นเฉล่ียร้อยละ 
๑.๐  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๔  ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ น  (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี  ๒๕๗๐  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   
(๔) การเพิ่มขึ นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ท่ีการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า
ไทย  (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ น  (๖) เกณฑ์รายได้ขั นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั น
สูงปรับตัวเพิ่มขึ นเฉล่ียประมาณ  ๑๐๐-๒๐๐  ดอลลาร์  สรอ . ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ นของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญ ๆ  เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถ
หารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  มีความภาคภูมิ  มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 

    ๓.๑.๒  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ น  โดยในปี  ๒๕๕๓  มีประชากรวัยแรงงาน  ๕  คนท่ีมีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ  ๑  คน  และคาดการณ์ว่าในปี  ๒๕๘๓  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง  ๑.๗  คนแบกรับ
ผู้สูงอายุ  ๑  คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน   ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง   ผลิตภาพ
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แรงงานไทยอาจเพิ่มขึ นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั นพื นฐานท่ีจ าเป็น  ซึ่ง
จะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ  อาชญากรรม  โรคระบาด  และภาระทางการ
คลังของระบบบริการทางสังคม  อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ  ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ นเป็นตัวเลขเบื องต้น  สศช.  จะค านวณใหม่อีกครั งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั นต่ าในป ี ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ท่ี  ๑๒,๗๔๕  ดอลลาร์  สรอ.  ต่อคนต่อป ี

 

    ๓.๑.๓  ความเหลื่อมล้ า 
   ความเหล่ือมล  าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั งความเหล่ือมล  าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคม  บางพื นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง   ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐  ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ  ๑๐  ของประชากร  มีความแตกต่างกันถึง  ๓๔.๙  เท่าในป ี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี ความเหล่ือมล  ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน  คนยากจนขาด
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร  การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

    ๓.๑.๔  ความเป็นเมือง 
   การเปล่ียนแปลงพื นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื นท่ีนั น ๆ  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื นฐาน  การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั งนี  
การเพิ่มขึ นของประชากรและแรงงานในพื นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ี
มากขึ น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
จะมีความคุ้มค่ามากขึ น  นอกจากนี   ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ นจะมีส่วนเอื อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดตั งสถาบันการศึกษาในพื นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนมาก 

 

    ๓.๑.๕  การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑)  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  เอื อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มี
มาตราส าคัญ ๆ  ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  
มาตรา  ๖๙  หน่วยงานของรัฐ  องค์การเอกชนหรือองค์กรใดท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าท่ีต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา  ๘๒ 
รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล  าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ  อ านาจหน้าท่ี  และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  รวมทั งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมี
ประสิทธิภาพทั งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ  มาตร า ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน  การคลัง  และ
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งบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  อย่าง
คุ้มค่า  จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม  มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒)  ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ  สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  น าเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์  สังเคราะห์  เรื่องท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั งประเด็นธรรมาภิบาล   
การทุจริตคอร์รัปช่ันทั งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน   การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอ านาจ  เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา  ทบทวน  แนวนโยบาย  มาตรการ แ ละกลไกการทางานต่าง ๆ  ให้เหมาะสมมากขึ น 
 
 

  ๓.๒  บริบทภายนอก 
    ๓.๒.๑  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี   ๒๕๔๔-๒๖๔๓  (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐)  จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ  ๖๐  ปีขึ นไปมากกว่าร้อยละ  ๑๐  ของ
ประชากรรวมท่ัวโลก  โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น  ญี่ปุ่น  อเมริกา  ยุโรป  ขณะท่ีกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ น  นอกจากนี   มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ  ด้านการท่องเท่ียว  ท่ีพักอาศัย  การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั งเป็นโอกาสของแรงงาน
ไทยในการไปทางานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 

    ๓.๒.๒  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ น   มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง  Information Technology  กับ  Operational Technology 
หรือท่ีเรียกว่า  Internet of Things  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ  เครื่องมือต่าง ๆ  เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์  ตู้เย็น  โทรทัศน์  และอื่น ๆ  ข้าไว้ด้วยกัน)  เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ น  โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน   ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา  และนวัตกรรม  จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 

    ๓.๒.๓  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
   (๑)  แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ  ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ น 
   (๒)  การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสท่ีส าคัญ ๆ  หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไท ย ได้แก่  ๑)  การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒)  โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
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เกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ตนเองไปสู่ระดับการผลิตท่ีสูงขึ นทั งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ  ๓) 
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีตั งและด้านโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
   (๓)  การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ   พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้า
เกษตรและสินค้าขั นปฐม  แรงกดดันจากการเพิ่มขึ นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ  ใน
อนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง  ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย  าปัญหาความเหล่ือมล  าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง  (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
   (๔ )  ตลาดเงิน  ตลาดทุน  และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ  
๑๒  เนื่องจาก  ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ  ๒) ปัญหาการ
ส่ังสมหนี สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญ ๆ 
ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
   (๕)  ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร  การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั งโอกาสและความเส่ียง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และความ
เช่ือในสังคม  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

 

    ๓.๒.๔  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๑)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)  จะส่งผลกระทบซ  าเติมต่อ
สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ น  ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปล่ียนไป  ส่งผล
กระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม  แหล่งน  าขาดแคลน  ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง  เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ 
เกิดความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น  ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง  พื นท่ี
ชุ่มน  า  เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ  พลังงาน  และลดทอนขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองของชุมชน 
   (๒)  การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั งขึ นและมีความรุนแรงมากขึ น  ทั งอุทกภัย  ภัยแล้ง  แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม  ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต  การพัฒนาอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั งวิถีการด ารงชีวิต
ของประชาชน  นอกจากนี  ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
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เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 

    ๓.๒.๕  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง  ค.ศ  ๒๐๑๕  (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
   ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ.  ๒๐๑๕  คือ การจัดท าเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs)  ในช่วงเวลา  ๑๕  ปี 
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันท่ี  ๑๐  กันยาย น ๒๕๕๗  ประกอบด้วยเป้าประสงค์  (Goal) 
จ านวน  ๑๗ ข้อ  และเป้าหมาย  (Target)  จ านวน  ๑๖๙  ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต  ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา  
มีความเท่าเทียมกันทางเพศ  ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื นฐานท่ีรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันทั งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน  เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข  มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

  ๔.  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    ๔.๑  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน  โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  ของประเทศ 
    ๔.๒  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี  สศช.  ได้จัดท าขึ น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม   เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระบบ   
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation)  เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 

    ๔.๓  เป้าหมาย 
     ๔.๓.๑  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
        (๑)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๕.๐ 
        (๒)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita)  ณ  สิ นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๒  ในปี  ๒๕๔๖  เพิ่มขึ นเป็น  ๓๑๗,๐๕๑  บาท  
(๙,๓๒๕  ดอลลาร์  สรอ.)  และ  ๓๐๑,๑๙๙  บาท  (๘,๘๕๙  ดอลลาร์  สรอ.)  ต่อคนต่อปี 
        (๓)  ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ นไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ  ๒.๕  ต่อป ี
        (๔)  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ  ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ  ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ  ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๔.๐  ต่อป)ี 
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     ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 
       (๑)  ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security)  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น 
        (๒)  การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
        (๓)  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื อต่อการพัฒนาคน 
     ๔.๓.๓  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
       (๑)  การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ น 
       (๒)  บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
     ๔.๓.๔  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (๑)  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
       (๒)  ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
       (๓)  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
       (๔)  เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
       (๕)  มีการบริหารจัดการน  าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปท านของน  า 
     ๔.๓.๕  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
       (๑)  การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส  เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ  และมีส่วนร่วม 
       (๒)  ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
       (๓)  มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

 

  ๕.  แนวทางการพัฒนา 
    ๕.๑  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
       ๕.๑.๑  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ทั ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม   ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
 

       ๕.๑.๒  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั งระบบมีการเรียนรู้
ขั นพื นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื นท่ีการผลิต  เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท า
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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       ๕.๑.๓  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
   พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและด าเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเอง
มากขึ น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต   บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

 

       ๕.๑.๔  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
   เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ  ทั งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ   พัฒนาท่าเรือท่ีมี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐาน  เช่น  อุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตชิ นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น  เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

       ๕.๑.๕  การปรับโครงสร้างการผลิต 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั นปฐมเป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับท่ี
จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พื นท่ีและความต้องการของตลาดตั งแต่ต้นน  าถึงปลายน  าทั งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  และ
บริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื นท่ีและแหล่งน  า  ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง  ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง
ขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั ง   
ทางบก  ทางน  า  และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียว
ทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั งการควบคุม
กิจกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ  รวมทั งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว  โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียวของพื นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงทั งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว  ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน   ทั งประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั ง
ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี   เช่ือมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัว
ด้านการค้าการลงทุน  เช่น  โลจิสติกส์  และพลังงาน  รวมทั งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ  เช่น            
ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
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ประยุกต์ใช้ทั งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการการเงิน  และโลจิสติกส์  เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนท่ีใช้
เทคโนโลยีขั นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั ง
การให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการเพื่อสังคม 

    ๕.๒  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
       ๕.๒.๑  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   โดยช่วงวัยเด็กตั งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม   วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานท่ีเหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื อรังต่าง ๆ  ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว  และระบบ
บริการสุขภาพ 
       ๕.๒.๒  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึงโดย 
   (๑)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  (Accountability)  
   (๒)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (๓)  พัฒนาคุณภาพครูทั งระบบ  ตั งแต่กระบวนการผลิต สรรหา  และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง  รวมทั งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน   
   (๔)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั งระบบ
การศึกษาตั งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ 
       ๕.๒.๓  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
   การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล  าและสร้างความยั่งยืนในระยะ
ยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน   พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub)  ศูนย์กลางบริการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub)  ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  (Product Hub)  และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic Hub)  เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health 
in All Policies)  เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ี
มีต่อสุขภาพของประชาชน 
       ๕.๒.๔  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
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รูปแบบท่ีหลากหลายทั งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั งพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 

    ๕.๓  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
       ๕.๓.๑  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน  โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี   เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้อง
กับพื นท่ี  สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร   ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
       ๕.๓.๒  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย  (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั นพื นฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม    
(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบาย
ท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ  (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare)  ท่ีค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน  (Cost Sharing) 
       ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน  า  พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม  รวมทั งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม  เช่น  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ภาษีมรดก 
และภาษีส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น 
       ๕.๓.๔  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั นพื นฐาน  และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน  รวมทั งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล  า  เช่น  กฎหมายป่าชุมชน  
กฎหมายภาษีมรดก  กฎหมายท่ีดิน  เป็นต้น 
 

    ๕.๔  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
       ๕.๔.๑  การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ระบบ
คมนาคมขนส่ง  ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน          
มีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมทั งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
       ๕.๔.๒  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั งด้าน
การค้า  การลงทุน  และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  (Green Logistics)  สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั งปรับลดกระบวนงานด้าน
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อ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง  และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 
       ๕.๔.๓  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั งส่งเสริมการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื นท่ีชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื นฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์  การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว  และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ น 
    ๕.๕  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๕.๑  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว  ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื นท่ี
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท า
ฐานข้อมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า  ก าหนดเพดาน
การถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม  และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการ
น  าเพื่อใหเ้กิดความยั่งยืน  บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน  า  จัดตั ง
องค์กรบริหารจัดการน  าในระดับพื นท่ี  เช่น  คณะกรรมการลุ่มน  า  และองค์กรผู้น า  คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง  ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  การท่องเท่ียว  การประมง 
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่  โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึง
ความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
       ๕.๕.๒  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ขับเคล่ือนสู่  Zero Waste Society  ผ่านมาตรการต่าง ๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม  การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม  มาตรฐานและฉลากสินค้า  เป็นต้น 
       ๕.๕.๓  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน  และการสร้างงานสีเขียว  เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green Supply 
Chain/Green Value Chain)  ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั งส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมน้อย  เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
       ๕.๕.๔  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั ง
ทางอากาศ  ขยะ  น  าเสีย  และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ท่ีดีให้กับประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพื นท่ีวิกฤต  สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน  โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
       ๕.๕.๕  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
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อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคล่ือนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๕.๕.๖  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน   ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันน  าท่วม  วางแผนป้องกันเมืองและพื นท่ีชายฝ่ัง  พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City)  การให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ   และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต 
    ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
       ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น  ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น  คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปช่ัน
และคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
       ๕.๖.๒  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
       ๕.๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท.  ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดล้อม  รวมทั งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วน
ต่าง ๆ  ในระดับพื นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๖.๔  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ  รวดเร็วและน่าเช่ือถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ ๆ  ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จ านวนมาก  และเป็นโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพัฒนาภาค  เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั ง 
๔  ภูมิภาคขึ น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  (สศช.)  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจานใหญ่  นั นตั งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
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ท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน  การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั งร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง  สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาค 
 

  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
    ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา  ๕๓/๑  และ
มาตรา  ๕๓/๒  บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคท่ียึดกระบวนการมี  ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง  ๔  ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

    ๑.  แนวคิดและหลักการ 
      ๑.๑  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล 
เป็นธรรมและ  มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม”  ท่ียึด  คน   ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  
ยุทธศาสตร์พระราชท าน  เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา  และ
หลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
      ๑.๒  หลักการ  มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่าง  ๆ  นโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา  สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ี  โดย 
 

   1 .ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค  รวมถึงชุมชน 
   2  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

 

  ๒.  ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
   ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม 
การพัฒนาท่ีสมดุล  ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีของประเทศ  ดังนี้ 
        ๒.๑  พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ  ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร  และการท่องเท่ียวของ
ภูมิภาค  โดยเฉพาะ 
   ๒.๑.๑  พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก  (East West 
Economic Corridor)  เช่น  พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   ๒.๑.๒  พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้  (North South Economic 
Corridor)  ได้แก่  แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
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       ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
       ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพื้นท่ี  เช่น  การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า  และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด  เช่น  พิษณุโลก  และขอนแก่น 
       ๒.๔  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน  ได้แก่  พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม  และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (๑)  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ  โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  
การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน  และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒)  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย  จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓)  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน  หนี้สิน  และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีป่า
ไม้ให้ได้  ๑๕.๙  ล้านไร่  หรือร้อยละ  ๒๕  ของพื้นท่ีภาค  ป้องกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน  ฟื้นฟูดิน  ยับย้ังการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท า
เกษตรอินทรีย์ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง  2  พ.ศ. 2561-2565  ฉบับทบทวน         
พ.ศ. 2563 (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อ านาจเจริญ) 
  วิสัยทัศน์ :  
  “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดน
ได้มาตรฐานสากล”  
  เป้าประสงค์รวม  
    1 พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
       เพื่อเพิ่มมูลค่า 
    ๒ พัฒนาการท่องเท่ียวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
    ๓ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน  สหกรณ ์ ผู้ประกอบการ  เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 
    ๔ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
    ๕ เพิ่มทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
    ๖ ทรัพยกรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟใูห้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
 
    ๗ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
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       ปัญหาด้านความมั่นคง 
  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
     1  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ  ๓  ต่อปี 
     2..มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนทุกปี  เป้าหมาย  ๕  ปี  รวมร้อยละ  ๒๓ 
     3  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๓.๕  ต่อปี 
     4  ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๘๐  ต่อปี 
     5  ร้อยละของแรงงานท่ีเข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  ๖๐  ต่อปี 
     6  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๑  ต่อปี         
     7  ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟืน้ฟู  ป้องกันและมีสภาพคงอยู ่
         อย่างยั่งยืน  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๐.๒๐  ต่อป ี
     8  ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง  เป้าหมาย  ร้อยละ  ๐  ต่อป ี
 
  แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. 2561-2565  ฉบับทบทวน  พ.ศ. 2563  

  วิสัยทัศน์ :  “ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเท่ียวครบวงจร” 

  ค านิยาย 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
ดินแดนเกษตรปลอดภัย การพัฒนาพืน้ท่ีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัด  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม  โดยวิสัยทัศน์มีการมุ่งเน้นการพฒันาเมืองให้เป็นดินแดนท่ีมีการประกอบ
อาชีพภาคเกษตรที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  เพื่อรองรับท้ังการบริโภคภายใน
จังหวัดและการส่งออก 

การค้าและการท่องเท่ียว
ครบวงจร 

พัฒนาการค้าท้ังการค้าในพื้นท่ีและการค้าขายชายแดนท่ีเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว  โดย
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวที่มีมากมายในพื้นท่ีให้มีมาตรฐานสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
มากขึ้น  ตลอดท้ังการเกินทางมาลงทุนในจังหวัดและการลงทุนในเมืองใหม่ช่องสะง าเพื่อ
เช่ือมโยงกับกลุ่มในประเทศอาเซียน 

 

 พันธกิจ 
     1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร  และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด  (การปศุสัตว์,  
การประมง,  เกษตร,  อุตสาหกรรม,  พืชเศรษฐกิจและผลไม้)  ให้มีคุณภาพ  มีความปลอดภัยและได้
มาตรฐาน  มุ่งสู่การเป็นตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  สมารถแข่งขันได้  รวมท้ังสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตร
ให้กับเกษตรกร 
     2 ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส  และสนับสนุนให้มีการลงทุนท้ังในระดับพื้นท่ีและ 
เช่ือมโยงการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน  และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท่องเท่ียวท่ีครบวงจรท้ังการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และการขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวให้รองรับ
กับการพัฒนา Thailand  4.0 
     3 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม  เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริม
การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  ปลูกฝังการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชุมชน  อัตลักษณ์  เช่ือมโยงกับ
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี 
 
     4 เสริมสร้างความสมดุล  ความหลากหลาย  และความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อมและพลังงานทางเลือก 
     5 เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน  ความเป็นระเบียบ  และความสงบเรียบร้อยของ 
บ้านเมือง  และลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
     6 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานความพึงพอใจสูงสุด 
ของผู้รับบริการ 
 

  เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
     1 มูลค่าการค้า  การลงทุน  และรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจมี 
เสถียรภาพ  มีการจ้างงานและกระจายรายได้ 
     2 สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน  และมีมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูป  เกษตรกรมีรายได้
มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้  
     3 คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  การศึกษามีคุณภาพ  ได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
     4 ส่ิงแวดล้อมเหมาะสมและความยั่งยืน  ปลอดภัยจากมลพิษ 
     5 สังคมสงบสุข  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด  ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ  และธรรมภิบาล   
และสามารถปรับตัวได้เท่าทันกับบริบทการเปล่ียนแปลงของโลก 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และยกระดับสินค้าการเกษตร  การค้าและ
การท่องเท่ียว  ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  และการทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดความ 
ยั่งยืน   
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบเรียบร้อย  และสร้างสังคมท่ีมีความอยู่เย็นเป็นสุข 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

1.4  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ   
 

  วิสัยทัศน์ 
       “เมืองน่าอยู่  ประตูการค้าการท่องเท่ียว  เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬา  น าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” 
 

  พันธกิจ 
    ๑. สร้างความมั่นคง  มั่งค่ัง  ความสงบเรียบร้อย  บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นท่ีสีเขียว 
    ๒. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
    3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท้องถิ่น 
    4. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การท่องเท่ียวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    5. ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
    7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย  รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
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    8. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ 

 

  เป้าประสงค์รวม 
    ๑. ชุมชนและสังคม มีความเป็นระเบียบ  และมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

    ท่ีดี อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2. ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม  และมีระบบสาธารณูปโภค 

    สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง 
    3. มูลค่าการค้าการลงทุน  และรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
    4. ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพื่อไม่ให้สูญหายไป 
    5. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
    6. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

  ผลผลิตที่ได้  ๓  ด้าน  ดังนี ้
    ๑. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    ๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ๓. ด้านเศรษฐกิจ 

 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  ประกอบด้วย  3  ด้าน  ดังนี้ 
 

       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

  เป้าประสงค์ 
    ๑.  มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ 

 

  กลยุทธ์ 
    ๑. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา 
       อย่างยั่งยืน และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมท้ัง 

     พัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 

  ตัวชี้วัด 
    ๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มข้ึน 
    ๒. ร้อยละของถนนท่ีเพิ่มข้ึน 
    ๓. ร้อยละของถนนท่ีได้รับการปรับปรุง 
    ๔. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวาง 
       ผังเมืองท่ีมีมาตรฐาน 
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       ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

  เป้าประสงค์ 
    ๑. สังคมเกิดความสมานฉันท์  ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
    ๒. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
    ๔. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
    ๕. ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
       ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๖. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    ๗. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิต 
       และทรัพย์สิน 
    ๘. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 

กลยุทธ์ 
    ๑. การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าท่ีของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ 
       ของคนในชาติ 
    ๒. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพ 
       การให้บริการประชาชน 
    ๔. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
    ๕. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ๖. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี พึ่งพาตนเองได้ 
    ๗. สร้างค่านิยม  จิตส านึก  และพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน 
       และประชาชน 
    ๘. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข ส่ิงเสพติด 
       และปัญหาทางสังคมอื่น ๆ 
    ๙. สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    10. การบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
    1๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
    1๒. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 

 

  ตัวชี้วัด 
    1. จ านวนกิจกรรมท่ีส่งเสริมการรักชาติ 
    2. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ 
    3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
    4. ร้อยละของการบริการท่ีสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
    5. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
    6. ร้อยละของงานบริการท่ีได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
    7. ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านระดับของขีดสมรรถนะท่ีส่วนราชการก าหนด 
    8. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
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    9. ร้อยละของความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
    10. ร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี 
    1๑. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาต่อ  ม.ปลาย,  สายอาชีพ 
    1๒. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่ามาตรฐาน 
    1๓. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน  (สมศ.) 
    1๔. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเข้มแข็ง 
    1๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น 
    1๖. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
    1๗. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
    1๘. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก  (เป้าหมายไม่เกิน  ๘๔  ต่อแสนประชากร) 
    ๑๙. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
    20. จ านวนเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมศีลธรรม 
         คุณธรรม และจริยธรรม 
    2๑. จ านวนเด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
    2๒. ร้อยละของครอบครัวท่ีมีความเข้มแข็งเพิ่มข้ึน 
    2๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
    24. จ านวนแผนงาน/โครงการท่ีมีการบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา 
         สาธารณสุข  และแรงงานอย่างองค์รวม 
    25  จ านวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
          กีฬา สาธารณสุข  และแรงงาน 
    26. จ านวนแผนงาน/โครงการท่ีส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 
    27. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน  ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ 
        ได้รับความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
    ๒8. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ  มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
    29. มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 

 

       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ 

    ๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน 
    ๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 

 

  กลยุทธ์ 
    ๑. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
    ๓. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานท าท้ังในและนอกระบบ 
    ๔. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
 

  ตัวชี้วัด 
    1 จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์  จปฐ.  ได้รับการส่งเสริม 
       การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒. จ านวนหมู่บ้านท่ีมีรายได้เพิ่มข้ึน 
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    ๓. ร้อยละของชุมชนท่ีได้รับการส่งเสริมท่ีได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชน 
       ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
    ๔. จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
    ๕. จ านวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
    ๖. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
    ๗. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP 
    ๘. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเท่ียวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
    ๙. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว 
    ๑๐. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 

 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์      
  - ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  เช่ือมโยง  จ านวน  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   

  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12  เช่ือมโยง  จ านวน  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมล้าในสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

  - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  เช่ือมโยงจ านวน  1  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจการค้าการ  
                           ลงทุนสู่สากล 
  - ยุทธศาสตร์จังหวัด  เช่ือมโยงจ านวน  2  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและ 
                แข่งขันได้ 
       ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  โดย
รายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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  ประเทศไทย  ๔.๐  ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Engines of Growth)  ด้วยการเปล่ียนแปลง  ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ  ของประเทศท่ีมีอยู่  ๒  
ด้าน  คือ  ความหลากหลายเชิงชีวภาพ  และ  ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน  โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ  ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย
และพัฒนา  แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น  ๕  กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
ประกอบด้วย 
  ๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 
  ๒. กลุ่มสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยีทางการแพทย์  (Health, Wellness & Bio-Med)  
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ  (Healthtech)  เทคโนโลยีการแพทย์  (Medtech)  สปา  (Spa)  เป็นต้น 
  ๓. กลุ่มเครื่องมือ  อุปกรณ์อัจฉริยะ  หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  อาทิ  เทคโนโลยีหุ่นยนต์  (Robotech)  เป็นต้น 
  ๔. กลุ่มดิจิตอล  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology)  อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน  (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน  (IoT)  เทคโนโลยีการศึกษา 
(Edtech)  อี-มาร์เก็ตเพลส  (E-Market place)  อี-คอมเมิร์ซ  (E-Commerce)  เป็นต้น 
  ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม  และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  (Creative, Culture & High 
Value Services)  อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ  (Designtech)  ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเท่ียว  (Traveltech)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ  (Service Enhancing)  เป็นต้น 
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 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ ไฟสว่าง  หนทางดี  รายได้ดี  มีงานท า  ยุติธรรม  น าสามัคคี ” 
  พันธกิจ 
    1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและการให้บริการครอบคลุมท่ัวถึง  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีคุณธรรมและจริยธรรม 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง  
 ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน  
    4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
    ๑. ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคมท่ีได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไปมาสะดวก ครอบคลุมท่ัวถึง 
    ๒. เพื่อให้การบริการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แก่ประชาชนอย่างเพียงพอ ครอบคลุม 
  ท่ัวถึง 

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
และท่ัวถึง 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา      
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ    
    ส่ิงแวดล้อม 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  2.3  เป้าประสงค ์
  (1) ขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร   
   (๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด  อปท.     
   (4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
   (5) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา 
   (6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   (7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
   (8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
  (9) สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
   (10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ  
   (11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ด้อยโอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้
มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  (13)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ    
   (14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน  และ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
   (15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 
   (16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 
  (17)  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
  (18)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
   (19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 
   (20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
   (21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
   (22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   (23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม  หลักสูตรต่าง ๆ  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   (24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
   (25)  ส่งเสริมและสนับสนุน  และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์   
   (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
   (28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
 2.4  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลจานใหญ่มีรายได้เพิ่มข้ึน 
   (3)  โรงเรียน  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด.  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ี
และระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 
   (6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
   (7)  เด็กเล็กได้มีความรู้  และมีทักษะเพิ่มข้ึน 
   (8)  มีวัสดุ  อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
   (9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
   (10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึ น 5% 
   (11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  สงเคราะห์  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูอายุ  6  หมู่บ้าน 
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   (12)  กลุ่มสตรี  อสม.  ได้ท ากิจกรรม  ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
   (13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
   (14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   (15)  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง  
   (16)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 
   (17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
   (18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ท้ัง  
   (19)  ส่งเสริมการเลือกต้ังตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง  
   (20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
   (21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
   (22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
   (23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ  และภัยพิบัติต่าง ๆ  
   (24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/
ต าบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล  
   (25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
   (26)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
   (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของ  
   (28)  การก าจัดขยะ  ส่ิงปฏิกูลอย่างถูกวิธี  
  2.5  ค่าเป้าหมาย 
   (1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
   (๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
   (3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
   (4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
   (5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
   (6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
   (7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  การท่องเท่ียว  กีฬาและ
นันทนาการของท้องถิ่น  
   (8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
   (9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   (10)  ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
  2.6  กลยุทธ์ 
        ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๒  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ๑  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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   ๒  แผนงานการสาธารณสุข 
   ๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   ๔  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
   ๕  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   ๖  แผนงานงบกลาง 
        ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑  แผนงานการเกษตร 
         ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
   (4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
   (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จุดแข็ง  Strength 
  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
  2. ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนมาก 
  3. มีเส้นทางคมนาคมภายในต าบลสะดวกสบายและเป็นเส้นทางในการขนถ่ายส้ินค้าทางการเกษตร 
  4. มีเส้นทางสัญจรสะดวกและมีรถประจ าทางวิ่งระหว่าง อ าเภอกันทรลักษ์ ถึงจังหวัดอุบลราชธานี 
  5. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 99 % 
  6. มีแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 
  7. เป็นแหล่งปลูกพืชผักผลไม้และสินค้าเกษตรท่ีคุณภาพดี เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วยไข่ ยางพารา ฯลฯ 
  8. ประชาชนในต าบลอัธยาศัยน้ าใจดีต่อแขกผู้มาเยือน 
  9. มีสถาบันการศึกษาใกล้บ้านและมีคุณภาพ 
 

   จุดอ่อน    Weakness 
  1. กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
  2. ถนนส่วนมากเป็นถนนลูกรังใช้การได้ดีเป็นบางฤดูเท่านั้นส่วนฤดูฝนถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  3. ขาดระบบการจัดการผังเมืองท่ีดี 
  4. การรวมกลุ่มในการกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
  5. การรวมกลุ่มในการกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
  6. เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

   โอกาส   Opportunity 
  1.จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีแผนงานโครงการตาม
แนวทางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาจังหวัด 
  2. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่อ าเภอหลายอ าเภอ เช่น อ าเภอศรีรัตนะอ าเภอเบญจลักษ์   
อ าเภอเดชอุดม เป็นต้น คาดว่าจะสามารถรองรับการขยายตัวของนักลงทุนเศรษฐกิจ 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มี
ความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คนและความเข้มแข็งของชุมชนในการ
พ่ึงตนเอง 

(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่ง
ปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่าง
ย่ังยืน 

(5)  การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน 
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  3. มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตต าบลฟรี 
  4. มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ท่ีน ามาจัดท าเป็นสินค้าโอท็อป สร้างความสนใจแก่ประชาชนท่ัวไป 
   อุปสรรค   Threat 
  1. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าท่ีของตนเองกับงานของท้องถิ่น 

  2. นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 
  3. กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
  4. การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพื้นท่ีและความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัด
ด้วยอ านาจหน้าท่ีและจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจาน
ใหญ่  นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรส าหรับอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียงและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

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

2) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

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

3)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก  

๒. สังคมและคุณภาพ ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
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ชีวิต 

 

ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ ใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ 

 

 

 

2)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 

 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

 

 ๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๓. การเสริมสร้าง
ความสมดุลด้าน
ทรัพยากนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหลง่รับ
ซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๔. การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม
มากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ
ข้ึนได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดต้ัง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดต้ัง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
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และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

 

 

 

 

 


