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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

(1) ด้านกายภาพ 
1) ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  

      สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัยต้ังอยู่ ท่ี ชุมชนตลาดทะ เมนชัยหมู่ ท่ี  2 ตำบลทะเมนชัย      
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากอำเภอลำปลายมาศโดยทางรถยนต์ 12  กิโลเมตร  โดยทาง
รถไฟ  8  กิโลเมตร มีพื้นท่ีท้ังหมด 8.25  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นท่ีบางส่วนของตำบลทะเมนชัย   
และตำบลหนองบัวโคก มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  -  ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
  -  ทิศใต้         มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก 
  -  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
  -  ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ 
      สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทะเมนชยั  มีลักษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม  

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
     ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลทะเมนชัย เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู คือ 
    ฤดูร้อน   เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม  
    ฤดูฝน     เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน ถึง กันยายน โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต้ ในระหว่าง พฤษภาคม - ตุลาคม และจากพายุจรในเดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว   เริ่ม ต้ังแต่ เดือนตุลาคม ถึ ง มกราคม โดยการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่าง พฤศจิกายน - มกราคม 

4) ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินของเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย 

(2) ด้านการเมือง/การปกครอง 
1) เขตการปกครอง 

  เทศบาลตำบลตำบลทะเมนชัย  มีหมู่บ้านรับผิดชอบ  จำนวน  8  หมู่บ้าน ดังนี้ 
1. บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี 1 
2. บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี 2 
3. บ้านหนองตาด  หมู่ท่ี 3 
4. บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ท่ี 5 
5. บ้านบุแปบ  หมู่ท่ี 7 
6. บ้านสวนครัว หมู่ท่ี 8 ตำบลหนองบัวโคก  
7. บ้านบุล้ินฟ้า  หมู่ท่ี 13 
8. บ้านทะเมนชัย  หมู่ท่ี  14 

2) การเลือกต้ัง 
     เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรง โดยทำการเลือกต้ัง

นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12  คน ท้ังนี้  นายกเทศมนตรีได้มีการแต่งต้ัง
รองนายกเทศมนตรี อีกจำนวน 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน    
เพื่อเข้ามาทำหน้าท่ีช่วยในการบริหารงาน ในส่วนของสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประธานสภาเทศบาล      
1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน 

การจดัองค์กรเทศบาลตำบลทะเมนชัย แบ่งโครงสร้างดังนี้ 
            สภาเทศบาล                                                         คณะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล      1   คน            นายกเทศมนตรี                 1       คน 
รองประธานสภาเทศบาล     1   คน            รองนายกเทศมนตรี              2       คน 
สมาชิกสภาเทศบาล      10  คน           ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี           1       คน 
                        เลขานุการนายกเทศมนตรี        1       คน 
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อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลทะเมนชยั 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 

บุคลกรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวมท้ังหมด 
ครู ครู ผช./ครู ผดด. จ้างท่ัวไป จ้างตามภารกิจ ตามกรอบอัตรากำลัง มีคนครอง 

2 - - - 1 3 3 

 สถิติและข้อมูลเก่ียวกับการเลือกต้ังของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
 จำนวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกต้ัง ในการเลือกต้ังเมื่อวันท่ี 28  มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นการเลือกต้ัง   
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากกรณีอื่น ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้ 
 
 

 ผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี   
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 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 3,487 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง  2,408คน คิดเป็นร้อยละ  69.06   
เป็นบัตรดี  จำนวน 2,310 ใบ คิดเป็นร้อยละ 95.93   บัตรเสีย จำนวน 74 ใบ คิดเป็นร้อยละ  3.07 และ
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  24  ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.00  

ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)   
 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 1,709  คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 1,182 คน คิดเป็นร้อยละ  69.16  
เป็นบัตรดี  จำนวน 1,122 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.92  บัตรเสีย จำนวน  44 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.92       
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน  16 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.43 

ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)   
 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้ังส้ิน 1,773 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ัง 1,224 คน คิดเป็นร้อยละ 69.04  
เป็นบัตรดี  จำนวน 1,148 ใบ คิดเป็นร้อยละ  93.79  บัตรเสีย จำนวน  57  ใบ คิดเป็นร้อยละ   4.97  
และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  จำนวน  19  ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.66 

(3) ประชากร 
 1) ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
     จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประชากรท้ังส้ิน  4,342 คน  เป็นชายจำนวน 
1,426  คน หญิง จำนวน  2,196   คน จำนวนครัวเรือน 1,248  ครัวเรือน ดังนี้ 
 

 

หมู่ที่ 
 

ชุมชน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร  

รวม 
ชาย หญิง 

1 ทะเมนชัย 195 328 347 675 
2 ทะเมนชัย 162 117 135 252 
3 หนองตาด 169 341 365 706 
5 หนองหญ้าปล้อง 167 332 343 675 
7 บุแปบ 175 241 218 459 
8 สวนครัว 170 344 327 671 

13 บุล้ินฟ้า 94 154 167 321 
14 ทะเมนชัยสอง 115 243 246 489 
0 ทะเบียนบ้านกลาง 1 46 48 94 

รวม 1,248 1,426 2,196 4,342 
 

ท่ีมา :  งานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล (ณ เดือน กันยายน  2564) 
 
 
 
 

 2) ช่วงอายุและจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย 



5 
 

 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

1. ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี  9 13 22 

2. ช่วงอายุ 1 – 15  ปี 320 282 602 

3. ช่วงอายุ 16 – 30 ปี 439 411 850 

4. ช่วงอายุ 31 – 40 ปี 311 283 594 

5. ช่วงอายุ 41 – 50 ปี 312 318 630 

6. ช่วงอายุ 51 – 60 ปี  342 384 726 

7. ช่วงอายุ 61 – 70 ปี 213 254 467 

8. ช่วงอายุ 71 – 80 ปี 122 141 263 

9. ช่วงอายุ 81 – 90 ปี 30 47 77 

10. ช่วงอายุ 91 – 100 ปี 2 12 14 

11. อายุมากกว่า 100 ป ี - 1 1 
 
 (4) สภาพทางสังคม 

1) การศึกษา   
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย  จะเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป  

จนถึงระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย์  เขต 1  จำนวน  3 โรงเรียน และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์ คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลทะเมนชัย  ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนา ดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเมนชัย  1  แห่ง จำนวนนักเรียน  30  คน 
  - โรงเรียนบ้านทะเมนชัย  จำนวนนักเรียน   93   คน 
  - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  จำนวนนักเรียน  81  คน 
  - โรงเรียนบ้านหนองตาด จำนวนนักเรียน   98   คน 

ท่ีมา :  กองการศึกษา (ณ  เดือน  กันยายน  2564)    

  2) สาธารณสุข 
      ในเขตเทศบาลฯ มีศูนย์สุขภาพชุมชนสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1  
แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุแปบ  

   3)  อาชญากรรม 
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       มีสถานีตำรวจ  สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธร    
ทะเมนชัย มีจำนวนเจ้าหน้าท่ีตำรวจท้ังส้ิน  62  นาย  แบ่งเป็น 
   1.  นายตำรวจช้ันสัญญาบัตร                  จำนวน      34      นาย 
   2.  ตำรวจช้ันประทวน                         จำนวน       28      นาย 

ท่ีมา :  สถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย (ณ เดือนกันยายน  2564)  

  4)  ยาเสพติด 
       มีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์    

เป็นหน่วยดูแลและดำเนินการ 

  5)  การสังคมสงเคราะห์ 
           มีผู้รับเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน  780 คน  ผู้รับเบ้ียพิการ  จำนวน  280 คน   ผู้รับเบี้ย

ผู้ป่วยเอดส์จำนวน 11  คน 

(5) ระบบบริการพ้ืนฐาน 
       1)  การคมนาคมขนส่ง 

  มีถนนสายหลักเข้าสู่เทศบาลตำบลทะเมนชัย จำนวน 4 สาย ได้แก่ 
1.  สายบ้านส่ีเหล่ียมประชามิตร – ชุมชนสวนครัว (เป็นถนนลูกรัง) 
2.  ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านหนองบัวโคก – ชุมชนสวนครัว  (เป็นถนนลาดยาง) 
3.  สายบ้านหนองม่วง อบต.ทะเมนชัย – ชุมชนหนองตาด  (เป็นถนนลาดยาง) 
4.  สายบ้านบริหารชนบท (เป็นถนนหินคลุกและลาดยางเป็นบางช่วง) 
ถนนติดต่อไปมาภายในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กและถนนหินคลุก และมีขบวนรถไฟโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ – กรุงเทพมหานครท้ังเท่ียวขึ้นและ
เท่ียวล่อง โดยมีสถานีรถไฟทะเมนชัยเป็นท่ีทำการรับ – ส่ง 

2)  การไฟฟ้า 
   ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีไฟฟ้าทุกครัวเรือนและไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุม       
ทุกพื้นท่ี โดยใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ 

3)  การประปา 
            ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประปารับถ่ายโอนจำนวน 5 แห่ง และการประปา      

ท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัยดำเนินกิจการประปาเป็นของตัวเอง ให้บริการน้ำประปา  จำนวน  584 ครัวเรือน  
ท่ีมา :  งานกิจการประปา กองช่าง  (ณ  เดือน กันยายน  2564)   

4)  โทรศัพท์ 
       ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย โดยส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ

บริษัทเอกชน และส่วนราชการใช้บริการโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT) 

5)  ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
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        มีการบริการขนส่งจากภาคเอกชนให้บริการในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัย 

(6)  ระบบเศรษฐกิจ 
        1)  การเกษตร 
     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 93 โดยเฉพาะ      
การทำนา ทำไร่นาสวนผสม นอกจากนั้นประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และอื่น ๆ โดยมีแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตรท่ีสำคัญ  ได้แก่  คลองอีสานเขียว  ลำห้วยทะเมนชัย สระก้านเหลือง สระหนองตาด และสระนกเขา 

2)  การปศุสัตว์  ประกอบด้วย 
   -  ฟารม์เล้ียงหมู  จำนวน     1    แห่ง 
   -  ฟาร์มเล้ียงไก่เนื้อ จำนวน     1    แห่ง 

 ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน 2564)    

3) การท่องเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย มีแหล่งท่องเท่ียวสำคัญ ได้แก่ พระธาตุเจดีย์ใหญ่ทะเมนชัย 
ต้ังอยู่ ท่ีวัดป่าหนองหญ้าปล้อง และศาลเจ้าพ่อหินต้ัง  ต้ังอยู่หมู่ ท่ี 2 บ้านตลาดทะเมนชัย ต.ทะเมนชัย            
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

4) การอุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลฯ มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

-  โรงสีไฟตีระมาศ   
-  โรงเล่ือยจักรพนากิจรุ่งเรือง 

ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน  2564)    
 

        5) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   
   การพาณิชย์ มีร้านประกอบการค้าภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
   1.  ร้านอาหาร     จำนวน         14   แห่ง 
   2.  ร้านค้า           จำนวน         42   แห่ง 
   3.  โรงสีข้าว   จำนวน         10   แห่ง 

ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน  2564)    

กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพภายในเขตเทศบาล ดังนี้ 
   1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุล้ินฟ้า หมู่ท่ี 13  จำนวน     1    แห่ง 
   2.  กลุ่มทอเส่ือกกและเปลยวนบ้านทะเมนชัย 2  หมูท่ี่ 14 จำนวน    1   แห่ง 

ท่ีมา :  งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ  (ณ  เดือน กันยายน  2564)    

  6) แรงงาน 
     - มีผู้ใช้แรงงานในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัย  ประมาณจำนวน   28   คน 

    ท่ีมา :  งานพัฒนารายได้ กองคลัง (ณ  เดือน กันยายน  2564)    
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(7)  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
1) การนับถือศาสนา 

- ประชาชนในพื้นท่ีร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 

2) ประเพณีและงานประจำปี 
      เทศบาลตำบลทะเมนชัย มีประเพณีและงานประจำปี ดังนี้ 

1. ช่วงเดือนมกราคม จัดงานทำบุญวันขึน้ปีใหม ่
2. ช่วงเดือนเมษายน จัดงานนมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญท่ะเมนชัย , งานประเพณี 

สงกรานต์ 
3. ช่วงเดือนกรกฎาคม  จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
4. ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  จัดงานประเพณีลอยกระทง , จัดงานประเพณีฉลอง 

ศาลเจ้าพ่อหินต้ัง  

3) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
1) ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง , หมอดิน ดังนี้ 

(1) นายถวิล เนตรวิลา 
(2) นายประสิทธิ์ ชัยวิชา 
(3) นายสุวัฒน์  บุตโรบน  

    2) ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย ร้อยละ 100 มีภาษาถิ่นเป็น “ภาษาอิสาน” 

4) OTOP สินคา้พื้นเมืองและของที่ระลกึ 
- มีสินค้าพื้นเมอืงและของท่ีระลึก ได้แก่ เส่ือกกและเปลยวน โดยกลุ่มอาชีพบ้านทะเมนชัย  

2  หมูท่ี่ 14 

(8)  ทรัพยากรธรรมชาติ 
1) น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ มีจำนวน  1 แห่ง คือ ลำทะเมนชัยหรือคลองอีสาณเขียว  ไหลผ่านทางทิศ

ตะวันออกในพื้นท่ีของหมู่ท่ี 1, 2 ,5 , 8 และ 14   
แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น 
แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น ประกอบด้วย สระน้ำ จำนวน  15  แห่ง และบ่อบาดาล จำนวน   7  แห่ง 

ซึ่งไม่พอเพียงต่อความต้องการในฤดูแล้ง 

2) ป่าไม้ 
ป่าไม้ในเทศบาลตำบลทะเมนชัย เป็นพรรณไม้ท่ีพบในป่าเต็งรัง ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง 

ตะแบก ต้ิว ประดู่ป่า ปีบ พะยอม พฤกษ์ มะกอก มะขามป้อม มะค่าแต้ มะม่วงป่า มะหาด สะเดา หว้า เป็นต้น 
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3) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
แหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะประชาชนในพื้นท่ีอาศัยน้ำจากคลองลำทะเมนชัยหรือคลองอีสาณ

เขียว รวมถึงแหล่งน้ำท่ีสร้างขึน้ เช่น สระน้ำ บอ่บาดาล ในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
 
 

*********************************** 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

 การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความ สัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ           
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ  
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ 
คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

๒. สาระสำคัญ 
๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ  ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหล่ือมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท่ีการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และ
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
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รุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหล่ือมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมี
นัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ี
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
เคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการท้ังปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเส่ียงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวต่ำกว่าเฉล่ีย
ร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขนัในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่
เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึน้อยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมท้ังเกิด
การเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมท้ัง
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น้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเส่ียงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภมูิอากาศเปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ีสำคัญ 
สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึน้ ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมี
ข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ป ี๒๕๕๓ 
และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเท่ียว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในป ี๒๕๕๐ เป็น
ร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความ
ร่วมมือท่ีช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึน้ตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ท่ีดีอันได้แก่ การดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
กากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

 



14 
 

 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต่ำ
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉล่ียยังต่ำ ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคล่ือนหลัก ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงส้ินเปลืองงบประมาณ  การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปัญหาคอร์รับช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ังการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะท่ีความเหล่ือม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมท้ังปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 

ท้ังนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสำคัญ ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ี
สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ท้ังด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ี
ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้า และท่ีสำคัญเงื่อนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความ
อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการท่ีดี 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและข้อจา
กัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
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ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ำ และปัญหาความเหล่ือมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือม
โทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ัง
โอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลง
เหล่านั้น โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับ
ความสำคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการดำเนินการ
ดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อใหบ้รรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ท้ังนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะ
นำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยท่ีจะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ี
เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้องขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมาย
ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อใหโ้ครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคาม
แบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ 
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จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องกับ
ประเด็นการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
นาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหล่ือมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรง
รักษาความเป็นชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ัง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หารือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อย
กว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

 



18 
 

 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ 

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทัง้การ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องใหค้วามสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมัน่ การ 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาแรงงาน 
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง       
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมท้ังมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อใหส่้วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบ
การตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่การ 
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๑        
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒         
อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย          
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได้นำทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สูงอายุ  การเกิดภั ยธรรมชาติ ท่ี รุน แรง  ประกอบกับสภาวการณ์ ด้าน ต่างๆ  ท้ั ง เศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
           ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑)  จะขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita)    
ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ 
ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับท่ี
จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสำคัญประการ
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หนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงป ี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมือ่เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่า
อัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ 
เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลัง
แรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.1.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ท่ี
ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับ
การพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.1.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
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เพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.1.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 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) ได้จัด
อันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน้า ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

  ๒.1.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และ
ด้านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับ
ในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในป ี๒๕๕๖ (ข้อมลูล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ 
GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

 ๒.1.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ท่ัวถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเส่ียงด้านความมั่นคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อ
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ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 
๒.๒ ด้านสังคม 

   ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย 
และการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงป ี๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในป ี๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(2) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะ
ต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี 
๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในป ี๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว        
และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มกีารศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรช่ันวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับ
การมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน 
สุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓       
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก
ร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปทำให้ครอบครัว
เส่ียงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปกีารศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ 
สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียต่ำกว่า
ร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ 
พบว่าปัญหาสำคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในป ี๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจน
ท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ 
ของรายได้ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสำคัญ
จากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ท่ัวถงึ* ประชากรท่ีเกดิช่วงปี ๒๕๕๕ – ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสั งคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

               (๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ 
มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครอง
ท่ีดินน้อยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดิน
ว่างเปล่าของภาครัฐ 

              (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ 
ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

          (๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

               (4) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำใหแ้รงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อยา่งไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

               (๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
มีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
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พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้าน
ท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณา
การเป็นแผนตำบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน 
มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม 

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นท่ีป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ 
ท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไป
ใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ  
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จำนวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้
พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี 
๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้าชายฝ่ังของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพิ่มขึน้ร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในป ี๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยั งมีส่วนที่ ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย  

๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหล่งเก็บกัก
น้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอ่งน้ำ
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการ
ดำเนินการสำรวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
      (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กโิลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 
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      (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อ
ต้นป ี๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

     (๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าท่ีอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
บำบัดน้ำเสียท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

     (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ี
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
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(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) 
หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกต้ัง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ีตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
ส่ือมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 
๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ีย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอำนาจท่ี
ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการ
ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
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งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ฉบับท่ี ๑ จำนวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จำนวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ท่ีสถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปญัหา
ท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
เทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปช่ันในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้นในช่วงท่ีรัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่างๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ 
ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ท่ีได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการ
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ผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่ องเฉ ล่ียร้อยละ   ๐.๘ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะ
ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – 
๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ท่ีการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้า
ให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) 
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูม ิมีเกียรตแิละศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิง
ของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ี
มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่อง
ท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ ความเหล่ือมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ำด้าน
รายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจาย
รายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็น
ธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการ
เข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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๓.๑.๔ ความเป็นเมือง การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลด
ความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น 
การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ 
การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมาก
ขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
ความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จำเป็นต้องมีการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจำนวนมาก 

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

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สำคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต้อง
ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปช่ันท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึน้ 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 

๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานใน
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุท่ีส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงาน
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ในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะ
กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ ด้านการท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการ
ยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information Technology 
กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
        (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่ง
โอกาสท่ีสำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้า
กัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ี
ยังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ำปัญหาความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีจ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
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ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 
 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพิ่มข้ึน ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ำ เกิดการกัด
เซาะชายฝ่ัง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อ
ความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  ประเด็นสำคัญ
ของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันท่ี 
๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ 
ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่ งยืน  ลดความไม่ เท่าเทียมกัน ท้ัง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
     จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
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หลักการของการวางแผนท่ีน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น

การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทำขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
     ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ  

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขดีความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพิ่ มป ระ สิทธิภ าพ และ เสริ มสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบ ริห าร จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 
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๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจรติคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 
 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
พัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงาน
สามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกัน
เพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ
ขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ี
มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม
บำรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียน
จาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้าง
ความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
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จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าท้ังด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้ าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อ
รองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้ครอบคลุม
และทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกำหนดและจัดทำ
กฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรม
การท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ี
เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการ
ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสำนักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคม
ขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วง

วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
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(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่าย
ท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้
ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคล่ือนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับ
พื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ท่ี
คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
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๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม 
เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท้าฐานข้อมูลท่ีดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน้ำใน
ระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความ
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ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้ว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึน้ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกำจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
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๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 
 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
         (1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณา
การ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 
2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  

 3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิง
นิเวศน์ การกีฬาท่ีมีช่ือเสียง  

   4) เป็นประตูสู่อีสานและเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเป้าหมายการ
พัฒนา ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข  

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
- ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม

และแปรรูป  
- ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว และ

ผลิตภัณฑ์ไหม  
-  ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
วิสัยทัศน์ 

“นวัตกรรมภาคอีสานด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า 
และการสร้างพลังงานทดแทน” หรือ “Innovation for FASTTT” 



42 
 

 

FASTTT มาจากคำว่า F = FUN ความสนุก เกิดจากกิจกรรมการท่องเท่ียว ผจญภัย ท่ีทำให้ลดวัยหรือ
กระชุ่มกระชวย การกีฬา A = Agriculture การเกษตรเน้นท่ีเป็นเศรษฐกิจหลักของกลุ่มจังหวัดฯ ได้แก่ ข้าว
หอมมะลิ มันสำปะหลัง โคเนื้อ/โควากิว S = SILK ผลิตภัณฑ์ไหม ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ มีวัฒนธรรมส่ิงทอ 
ผ้าไหมอันเป็นอัตลักษณ์ เฉพาะแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมามี “ไหมหางกระรอก” เป็นผ้าไหมโคราชท่ีมี
ช่ือเสียง เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น “ไหมหมี่ค้ันขอนารี” ของจังหวัดชัยภูมิ เป็นลวดลายท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ฯ ทรงมีพระราชดำริ ให้อนุรักษ์ไว้ มีความประณีต สวยงาม จังหวัดบุรีรัมย์ ลายไหมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักคือ 
“ซิ่นตีนแดง”และลาย ท่ีได้รับการพัฒนาใหม่คือ “ไหมหางกระรอกหมี่ภูภิรมย์” หรือ “LAVA SILK” มีลวดลาย
เฉพาะตัว และ “ผ้าไหมมัดหมี่ลายโฮล” จังหวัดสุรินทร์ อยู่ท่ีเส้นไหมน้อยซึ่งเป็นส่วนในสุดของรังไหม มีลวดลาย
สีสันเป็นแบบ ฉบับทางสุรินทร์ และบ้านท่าสว่างมีโรงงานทอผ้าไหม ท่ีทอผ้าให้ ผู้นำ APAC ท่ีเดินทางมาร่วม
ประชุมท่ีประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 T = Tourism การท่องเท่ียว กลุ่มจังหวัดมีการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ท้ังด้านวัฒนธรรม ขอมโบราณ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ T = Trade การค้า ภาคค้าปลีกค้า
ส่งสร้างรายได้ 67,654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม อยู่ในลำดับท่ี 3 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวม นอกจากนี้ยังมีด่านค้าชายแดน ท้ังจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ และจุดผ่าน
แดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ T = Transform หรือการสร้างขยะให้มีคุณค่าเป็นพลังงานทดแทน เกิดจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมี จำนวนมากและการนำกลับไปใช้น้อย โดยนวัตกรรมการสร้างเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย 
(Refuse Derived Fuel: RDF) 

 
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  

1. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. แหล่งท่องเท่ียวที่มีความหลากหลายท้ัง การท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาท่ี 

มีช่ือเสียง  
3. แหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
4. ประตูสู่อีสานและเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ป ี 
จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 

มีเศรษฐกิจท่ีสำคัญ 3 ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค เกษตรกรรม     
มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นท่ีการเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นท่ีของ กลุ่มจังหวัด 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรท่ี   
โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะ หลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ท้ังท่องเท่ียวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น   
มรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมและในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉล่ีย
ครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉล่ียครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้                 
(Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉล่ียประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น ศูนย์กลางของเกษตร
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 1. การ
เพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ ในภาค
การเกษตรท้ังพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นท่ีมาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart 
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Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักใน
การด าเนินงาน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้
เพียงพอ ท้ังน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน้ำให้อยู่ในพื้นท่ี หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ำ การกระจายน้ำไปยังพื้นท่ี  3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้
มากขึ้นในพื้นท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจรในพื้นท่ี โดยพัฒนาช่วงกลางทางและ
ปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ ท่ีกำหนดให้กลุ่มจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 4. ส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างโอกาสในการสร้าง
รายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยเช่ือมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเท่ียว 5. สร้างมูลค่าเพิ่มใน
สาขาการท่องเท่ียว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน ท้ังทางด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอำนวยความ
สะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ท่ีรัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ 
การสร้างความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง
และเป็นท่ีนิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มี
ศักยภาพคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น หรือสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมท้ังการรักษาภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแล
ตนเองได้ในอนาคต  

พันธกิจ (Mission)  
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 

แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) รอบปี 2564 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจม่ันคง สังคมเข้มแข็ง”  

วัตถุประสงค์รวม  
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
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4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการ

น้ำ 
6. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพื่อจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
10. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา    
 1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครัวเรือนท่ีอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก 

และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร

ปลอดภัยมาตรฐานสากล  
        ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ) 
2. จำนวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ) 
3. ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

(ร้อยละ 80) 
  5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  (ร้อยละ 10 ) 
  6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
  7. จำนวนพื้นท่ีการเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมให้เกดิความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเท่ียว  
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
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6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวแบบประชารัฐ 
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียว 
10. ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11. เร่งรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศาสนาและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่ม

จังหวัดอีสานใต้ 
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกับแผนชีวิต

หมู่บ้าน 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร          

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ม่ันคง ยั่งยืน บน
พื้นฐานความพอเพียง" 

วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
2. เพื่อใหห้มู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนท่ีมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีรายได้

ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและสริมสร้างศักยภาพตามช่วงวัย 
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 
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แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง

การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็ก

และเยาวชนในทุกระดับ  
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 
 
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้

สมดุล สุขภาพแข็งแรง ส่ิงแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคล่ือนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
            

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์
ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำ ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการ

น้ำ 
    2. เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
    3. เพื่อจัดการขยะ/ส่ิงปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. จำนวนแหล่งน้ำของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์  (แห่ง) 
2. จำนวนพื้นท่ีประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำาท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง) 
3. ร้อยละของพื้นท่ีป่าไม้เพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคใหเ้พียงพอ ควบคู่กับการเสริมสร้าง

ความรู้ในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 
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2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเน้นการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 

3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เป็นหน้าท่ีของ
พลเมืองคนบุรีรัมย์ 

5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลในระดับพื้นท่ีต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 

      2. เพื่อใหป้ระชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓. เพื่อส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพิ่ม

จำนวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรยีบร้อยภายในหมู่บ้าน 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

อย่างยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ

ภายหลังจาการบำบัดฟื้นฟู 
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนท้ังในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง

กับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ 

และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมูบ่้านมั่นคง

และสงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและใน

ชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

และเครือข่ายของประชาสังคม 
 
จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล   
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       1)  วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา      
    ทรัพยากรท่องเท่ียวล้ำค่า  
    พัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน 
    สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี   
    ยึดวิธีเศรษฐกิจพอเพียง” 

       2)  พันธกิจ (Mission) 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม            
มีความสุขและมีสุขภาวะท่ีดี  

2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
3. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร  
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีโดย

คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน  
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์
(Goals) 

กลยุทธ ์
(Strategy) 

ตัวชี้วัด 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีภูมิคุ้มกัน ทางสังคมที่
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
2. ประชาชนมีความมั่นคง
และสังคมมคีวามสงบ
เรียบร้อย  
3. เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษา เรียนรู้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ  
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และย่ังยืน  
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ินให้ มีความย่ังยืน  
7. สร้างสังคมและเศรษฐกจิ
ฐานราก ให้เข้มแข็ง 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาสถาบัน ครอบครัวให้มี
ความอบอุ่น 2. ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใน กลุ่ม
เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  
3. สร้างค่านิยม จิตสำนึกและ
พัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรมของเด็ก เยาวชน 
และประชาชน  
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้าน
การศึกษาแบบองค์รวม  
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตาม
ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียง  
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข เพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี 
พลานามัยที่สมบูรณ์อย่าง
ย่ังยืน  
7. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
สร้างความ เข้มแข็งของ
ประชาชนในการป้องกัน และ
ควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 
(COVID-19)  
8. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อำนวยความสะดวก  
9. ส่งเสริมการแก้ปัญหา
ครัวเรือนยากจน 

1. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและการ
แก้ไขปัญหาสังคม  
2. ระดับความสำเร็จในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
แก่ประชาชน  
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการสังคม  
4. ระดับความสำเร็จของ
คุณภาพการศึกษาของ 
เยาวชน  
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับ
การ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ และการ
บริการด้านสาธารณสุข  
7. ระดับความสำเร็จของการ
ควบคุม สถานการณ์โรค
ระบาดต่างๆ  
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐาน
ได้รับการพัฒนา และปรับปรุง 
9. ระดับความสำเร็จของการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือ ลดจ้านวน
ครัวเรือนยากจน ท่ีมีรายได้ ต่ำ
กว่าเกณฑ์ จปฐ.  
10. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้าน อาชีพต่างๆ 
11. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
มูลค่าการจ้าหน่าย ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP)  
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10. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือ
ยกระดับ รายได้และสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ  
11. ส่งเสริมและพัฒนาผลิต
สินค้าหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP)  
12. เสริมสร้างความมั่นคง 
ความสงบ เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
13. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติด ปัญหาอาชญากรรม  
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัย  
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการขยะ และการลดมลพิษ
อย่างเปน็ระบบ  
16. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ 
พ้ืนที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
17. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
18. เสริมสร้างความมั่นคง
และพัฒนาความ สัมพันธ์อันดี
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

12. ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมให้เกิด ความ
สมานฉันท์และความสามัคคี
ของ ประชาชนภายในจังหวัด 
13. ระดับความสำเร็จในการ
ป้องกันและปราบ ปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา 
อาชญากรรม 
14. ระดับความสำเร็จของกัน
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ
ภัย  
15. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล
ได้รับการจัดการ มีจำนวน
ลดลง 
 16. ระดับความสำเร็จของ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ 
พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
17. ระดับความสำเร็จของการ
อนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
18. ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนา ความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการท่องเท่ียว 

1. ศูนย์กลางการท่องเท่ียว
อารยธรรมขอม  
2. ยกระดับการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความย่ังยืน  
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน และการค้า
ชายแดน  

1. ส่งเสริมให้เมืองบุรรีัมย์เป็น
เมืองที่มีความ เป็นอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และการเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเท่ียว  
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือการท่องเท่ียว  
4. พัฒนาสินค้าและบริการ

1. ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพ ด้านการ
ท่องเท่ียวของจังหวัด  
2. ร้อยละของจ้านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวที่ได้รับ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้
จากการท่องเท่ียว  
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4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณ ีวิถีชีวิต   ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการ 
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเท่ียวเชิง นิเวศ  
6. สง่เสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬาสู่กีฬา
มาตรฐานโลก 

ด้านการท่องเท่ียว  
5. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการ
ท่องเท่ียว  
6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  
7. ส่งเสริมและบูรณาการใน
การอนุรักษ์และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมดุล
ทางธรรมชาติอย่างย่ังยืน และ
เพ่ือการทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ  
8. ส่งเสริมและประสาน สร้าง
เครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนหรือภาคส่วน อื่นๆ
เพ่ือการค้า การลงทุนและ การ
ท่องเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ  
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุนและการค้าชายแดน 
10. ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนให้เป็นเลิศด้านการ
กีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ  
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว เชิงกีฬาทุก
รูปแบบ 

4. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ท่องเท่ียวที่ได้รับการพัฒนา  
5. จำนวนภูมิปัญญาท้องถ่ินที่
ได้รับการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทาง
วัฒนธรรมท้องถ่ินมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ  
7.ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาและส่งเสริม การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศเพ่ือการ
ท่องเท่ียว  
8.ระดับความสำเร็จของการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ 
การท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง  
9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการ
ลงทุนและการท่องเท่ียว  
10.ร้อยละของมูลค่าการค้า
ชายแดนที่เพ่ิมข้ึน  
11.ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมด้านกีฬาแก่ เยาวชน
และประชาชนทุกระดับ 
12. ร้อยละความสำเร็จของ
การพัฒนาและ ส่งเสริมกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

1. สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีความมั่นคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การเกษตรและ อุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน  
3. ศูนย์กลางพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของ
การผลิตสินค้าด้าน 
การเกษตรและอาหาร

1. พัฒนาและส่งเสริมการทำ
เกษตร อินทรีย์ อินทรีย์
ชีวภาพ และเกษตร ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการลงทุนและ
ปัจจัยเอ้ือให้เกิด การลงทุน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ  
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนา

1. ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท้า
เกษตรอินทรีย์ อนิทรีย์ 
ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย 
2. จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ 
และเกษตรปลอดภัย  
3. จำนวนกลุ่มของ
อุตสาหกรรมการเกษตรที่ 
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ปลอดภัย  
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้าน การเกษตรให้ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 

อาชีพด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตร อุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร  
5. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการแปร
รูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตสินค้ เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย  
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้า
สู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่
ตลาดโลก  
8. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้
มาตรฐานและมีความสะดวก 
ในด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลงังาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพการ
ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหม 
แบบครบวงจร  
11. สนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มการผลิตและจำน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาด/การมี ตลาดกลาง
รองรับสินค้าเกษตรอย่าง เป็น
รูปธรรม รวมถึงการพัฒนาน้า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ด้านการตลาดชุมชน 

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
และการพัฒนา ศักยภาพใน
การประกอบการ  
4. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การเพ่ิมพูนทักษะ อาชีพด้าน
ต่างๆ  
5. ร้อยละของจ้านวนสินค้า
เกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความปลอดภัยและมาตรฐาน 
6. ร้อยละของการลดปริมาณ
การใช้สารเคมี  
7. ร้อยละของสินค้า
เกษตรกรรมได้รับการ พัฒนา
และแปรรูปสินค้า  
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตร ที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง  
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูก
พืชเศรษฐกิจและ พืชพลงังาน 
10. ร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน  
11. จ้านวนตลาดกลางสินค้า
ชุมชน  
12. ระดับความสำเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนา ด้าน
การตลาดรวมถึงการพัฒนาน้า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ด้านการตลาด ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร  

1. บุคลากรในองค์กรมีขีด
สมรรถนะสูง  
2. ประชาชนมีความพึง

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มคีวามพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม การ

1. ร้อยละของการบริการที่
สามารถลดข้ันตอนและ
ระยะเวลาให้บริการ  
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พอใจในการรับบริการจาก
หน่วยงาน  
 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน  
 
2. สร้างความรับผิดชอบและมี
จิตสำนึกต่อสังคม  
3. ออกแบบและพัฒนาระบบ
การ บริหารจัดการงานแบบ
บูรณาการ  
4. ส่งเสริมให้องค์กรและ
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ  
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้าน
การทุจริตคอรร์ับชั่นทุก
รูปแบบ 

2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้
จัดท้ามาตรฐานหรือคู่มือการ
ให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
ระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วน
ราชการกำหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม 
ถูกต้องและทันสมัยของ
ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาขีด สมรรถนะตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร้อยละของงานที่บริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล  
8. ระดับความสำเร็จของการ
ส่งเสริมองค์กร ให้ต่อต้านการ
ทุจริตคอรร์ับชั่นและการ 
ประพฤติมิชอบ 

 
กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์ 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดกรอบการประสาน
โครงการพัฒนาท่ีมาจากการบูรณาการร่วมกนัระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือส่วนราชการอื่นๆ มี 6 ข้อ ดังนี้  
  1. โครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์ และได้ทำความตกลงกันไว้ (หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังแต่ 2 แห่ง     
ขึ้นไปจะต้องดำเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของ ประชาชนในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด)  
  2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา (หมายถึง โครงการพัฒนา
ท่ีมีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ้ำนวนมากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้    
โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับจังหวัดก็ได้)  
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  3. ความซับซ้อนของโครงการท่ีต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ (หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีต้อง
ใช้เทคนิคในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาท่ีต้องใช้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ใน
การกำกับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ)  
  4. โครงการท่ีกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม (หมายถึง 
โครงการพัฒนาท่ีดำเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ทำให้
สภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงหรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีตประเพณี สภาพความ
เป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพื้นท่ีความรบัผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
  5. การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด (หมายถึง การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีเกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกัน 
ป้องกันภัยดังกล่าวหรือภัยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การ
ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การตัดไม้ท้าลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น)  
  6. อำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการหรืออ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมายถึง 
การดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกำหนด) 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. วิสัยทัศน์การพัฒนา  

 “สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก 
การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน 

                                     บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี” 
           พันธกิจ 

1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 
3. ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. สร้างจิตสำนึกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ส่งเสริมวินัยการจราจร 

 2. ยุทธศาสตร์ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 - แผนงานการเกษตร 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - แผนงานการศึกษา 
 - แผนงานสาธารณสุข 
 - แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
 - แผนงานการเกษตร 

             (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   - แผนงานการศึกษา 
   - แผนงานสาธารณสุข 
   - แผนงานงบกลาง 

3. เป้าประสงค ์ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า สะพาน ก่อสร้างระบบ 
ป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพืน้ท่ีท่ีเกิดปัญหาน้ำท่วมถึง  

2. พัฒนาระบบจราจรให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
3. ขุดลอกแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความจำเป็นสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล 
4. การส่งเสริมวินัยการจราจร 

(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
1. ติดต้ังระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อความ 

ต้องการของชุมชน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 

1. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
2. ให้คำแนะนำบริการต่าง ๆ  เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ“ให้ประชาชนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล” 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่  
2. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน 
3. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
4. ป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม    
1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



56 
 

 

2. บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
             (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
2. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
3. การบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการประชาชน 
5. จัดให้มีสถานท่ีกลางของชุมชุนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

4. ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของถนนท่ีได้มาตรฐานและสะดวกมากขึ้น 
 2. ร้อยละของระบบระบายน้ำท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 3. ร้อยละเกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
 4. จำนวนสถานท่ีจัดกิจกรรมท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 5. จำนวนแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีได้มาตรฐาน 
 6. ร้อยละประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 7. ร้อยละของรายจ่ายด้านการเกษตรลดลง 
 8. ร้อยละของเกษตรกรมีพันธุพ์ืชท่ีมีคุณภาพ 
 9. ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 
 10. มีโรงเรือน เพาะชำท่ีมีมาตรฐาน 
 11. จำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น 
 12. ร้อยละของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลตำบลทะเมนชัยได้รับความช่วยเหลือ 
 13. ร้อยละของผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 14. ร้อยละของผู้พิการมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 15. ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์มความเป็นอยู่ท่ีดี 
 16. ร้อยละกลุ่มสตรีมีความเข้มแข็งและมีรายได้เพิ่มข้ึน 
 17. ร้อยละผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายดีขึ้น 
 18. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 19. ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการเพิ่มขึ้น 
 20. ร้อยละของนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนถูกหลักโภชนาการ 
 21. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 22. ร้อยละของเด็กเล็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 23. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 24. จำนวนสถานท่ีท่ีได้มาตรฐานปลอดภัยเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
 25. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 26. ร้อยละของห้องสมุดมีความทันสมัยและเครื่องมือท่ีได้มาตรฐาน 
 27. ร้อยละของสถานท่ีราชการมีความปลอดภัย 
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28. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนา 
29. จำนวนประเพณีโบราณจังหวัดได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไป 
30. ร้อยละของประชาชนมีความตระหนักและหวงแหนรักษาประเพณีวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
31. ร้อยละของเยาวชน ประชาชนมีความรัก สามัคคีเพิ่มข้ึน 
32. ร้อยละของบุคลากรท้องถิ่นมีความรักสามัคคีเพิ่มข้ึน 
33. จำนวนของสถานท่ีออกกำลังกายเพิ่มขึน้ 
34. ร้อยละของประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึง 
35. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง 
36. ร้อยละสามารถควบคุมป้องกันโรคระบาด 
37. ร้อยละของประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด 
38. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 
39. ร้อยละของประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือเพิ่มข้ึน 
40. ร้อยละของประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน 
41. ร้อยละของการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
42. ร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
43. ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
44. ร้อยละของประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง 
45. ร้อยละของมีชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติท่ีมีศักยภาพ 
46. จำนวนสมาชิก อปพร. มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
47. จำนวนสถานท่ีกำจัดขยะท่ีได้มาตรฐาน 
48. ร้อยละการจัดการขยะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
49. จำนวนของแหล่งน้ำมีความสะอาดเพิ่มขึ้น 

5. ค่าเป้าหมาย 
  1. การคมนาคมและการสัญจรไป-มา มีความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

 2. สามารถแกปั้ญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนและพื้นท่ีทางการเกษตรของประชาชน 
 3. ประชาชนในชุมชนมีน้ำไว้อุปโภค บริโภคตลอดท้ังปีเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ 
 4. ประชาชนมีน้ำประปาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพียงพอในการอุปโภคบริโภค 

  5. มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นท่ี
และนอกเขตพื้นท่ี 

 6. ประชาชนมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 7. ชุมชนมีสถานท่ีท่ีกว้างขวางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน 
 8. มีสถานท่ีออกกำลังกายท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 9. ประชาชนได้มีความรู้พัฒนาในการเล้ียงเป็ดไข่และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 10. เกษตรกรมีการพัฒนาการเล้ียงโค – กระบือมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 11. กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตข้าวพันธุ์ดีและรายได้เพิ่มขึ้น 
 12. มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
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 13. ลดมลภาวะจากการเผาตอซังข้าว 
 14. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
 15. มีสถานท่ีสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

  16. ประชาชน ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสใน จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการดูแล ช่วยเหลือจากภาครัฐ
อย่างท่ัวถึง 

 17. นักเรียนได้รับการพฒันาทักษะด้านการอ่าน เขียน ส่ือสาร และคิดคำนวณ ตามศักยภาพ 
 18. เด็กนักเรียนและเด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายท่ีเจริญเติบโตสมบรูณ์แข็งแรง 

19. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีห้องสมุดท่ีได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อการให้บริการ และมีมาตรฐานและความปลอดภัย 
  20. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาไทยได้อย่างเต็มศักยภาพ 
  21. ประชาชนได้มีส่วนร่วมโครงการกิจกรรมอนัเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  22. ประชาชนมี ส่วนร่วมและมีจิตสำนึกและตระหนักในการใช้พลังงาน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีถูกต้อง 
  23. พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีความสุข พึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทำงาน 
  24. ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นปัจจุบันเป็นระบบมาก
ขึ้น 
  25. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ และประชาชนได้สำนึกถึง
ความเสียสละ และความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
  26. ประชาชนเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและสิทธิของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย 
  27. ประชาชนทุกชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกัน
ตนเอง 
  28. ประชาชนรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเองและไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 
  29. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เยาวชน และประชาชนดีเด่น มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ประชาชนและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  30. พนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการท่ีดี 
  31. มีสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการและสำหรับบริการประชาชน 

6. กลยุทธ์ 
  (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ถนน ทางระบายน้ำ สะพาน         
ป้ายเตือน 

2. กลยุทธ์การพัฒนาในส่งเสริมการจัดการจราจร การติดต้ังป้ายบอกเส้นทาง +
สัญญาณจราจร 
  (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
   1. กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทานหรือการพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกคลอง           
บ่อบาดาล ระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น 
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   2. กลยุทธ์การพัฒนาการขยายเขตระบบประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค และไฟฟ้า
สาธารณะ 
   3. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็น  
 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบนหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 1. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ตามแนวของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
   3. กลยุทธ์การพัฒนาการอบรมการจัดทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
   4. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
   2. กลยุทธ์การพัฒนาการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและเงินเพิ่มพิเศษในภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยรายเดือนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย 
   3. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   4. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
   5. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6. กลยุทธ์การพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กาส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
   7. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น 
   8. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส ท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม หัตถุกรรมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 9. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พุทธสถาน วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
 1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

การจัดการขยะมูลฝอย 
 2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

             (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
   1. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความปรองดอง
สมานฉันท์ ความสามัคคี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   2. กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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   3. กลยุทธ์การพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารทางราชการ ความรู้เกี่ยวกับข้อ
กฎหมายให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 

7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
         การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย จะกำหนด
ตามกรอบความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 12, 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา , ชัยภูมิ ,บุรีรัมย์ ,สุรินทร์)         
(พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 
ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป , 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม และประเด็นการ
พัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 4 ประเด็น คือ ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี , ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาการท่องเท่ียว , ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การพัฒนา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ท้ังนี้ให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นท่ี ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี วิถีชุมชนด้านการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อให้มีความยั่งยืน 
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8. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

บุรีรัมย์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านรักษาความ
มั่นคงและความ

สงบ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน

เขตจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีด

สมรรถนะองค์กร 
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แผนผังความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล

ตำบลทะเมน
ชัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน
บนหลักปรัชญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดี 

แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งฯ 

 

แผนงาน
ศาสนา

วัฒนธรรม 
 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน     
งบกลาง 
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(3) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  ตามหลัก  SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.  มีการแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในองค์กรท่ี
ชัดเจน 
2.  ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3.  การสนับสนุนบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนโรงเรียน , วดั , ผู้สูงอายุ ,  
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
4.  การดำเนินกิจกรรมท่ีเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงามของท้องถิ่นเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 
5.  การปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ 
6.  เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ 
ร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ 
แผนพัฒนาของทศบาล และเข้าร่วมเป็นกรรมการ
พิจารณาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ 
7.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

8. หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนมีความ
ใกล้ชิดกัน  

9. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐานและสามารถรองรับ
เด็กเล็กท่ีเพิ่มขึ้นได้ 

10. มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาข้ันพืน้ฐานใน
เขตพื้นท่ีตำบลทะเมนชัยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐานและสามารถรองรับนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้น 

11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นท่ีท่ีมี
มาตรฐานด้านการสาธารณสุขพร้อมให้บริการประชาชน
ในพื้นท่ี 

1.  การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวไม่ท่ัวถึง การ
จัดโครงการ/ กิจกรรมไม่เป็นท่ีน่าสนใจ   
2.  ไม่มีสถานท่ีกำจัดขยะเป็นของตัวเอง 
3.  ไม่มีตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์   
4.  การพัฒนาด้านสวนสาธารณะสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจมีไม่เพียงพอ 
5. ระบบน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
6. สถานะทางการคลังของเทศบาลตำบลทะเมนชัย        
ยังมีข้อจำกัด ไม่เพียงพอในการบริหารงาน และการ
ดำเนินโครงการท่ีมีขนาดใหญ่ และไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ท่ัวถึง 

 
 
 
 



๖๔ 
 

 

12. มีสถานีตำรวจภูธรท่ีอยู่ในพื้นท่ีพร้อมปฏิบัติหน้าท่ีใน
การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

13. มีทีมกู้ชีพและรถกู้ชีพประจำเทศบาลท่ีพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง  
14. ประชาชนให้ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรมของเทศบาลสม่ำเสมอ 
 
 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threat) 
1.  รัฐและจังหวัดมีนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์      
การพัฒนาด้านการเกษตร , การท่องเท่ียว , เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.  รัฐมีนโยบายส่งเสริมการผลิตของชุมชน OTOP 
3.  รัฐมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.  ความต้องการสินค้าทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพยังมี
มาก 
5.  การเมืองการบริหารท่ีส่งเสริมพัฒนาและให้บริการ 
     แกป่ระชาชน (ธรรมาภิบาล) 
6.  มสีาธารณูปโภคครบถ้วนในพื้นท่ี 

1. ปัญหาในด้านการรับภาระการใหบ้ริการ
สาธารณะแก่ประชากรแฝงจากนอกเขตเทศบาลท่ี
เข้าประกอบอาชีพและมาอาศัยในเขตพื้นท่ี 

2. กระแสความเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์มีผลให้
เกิดการแพร่กระจายของค่านิยมและวัฒนธรรม
ในทางท่ีไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตด้ังเดิม 

3. ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนจากเหตุท่ีมา
จากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและจากโรคท่ี
กลายพันธุ์แพร่ระบาด ทำให้เกิดยากต่อการรักษา 

4. การถ่ายโอนภารกิจให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดการ
ประสานและบูรณาการในการพัฒนาเมืองร่วมกัน 

5. ภาวะโลกร้อนทำให้เกิดปัญหาน้ำสำหรับอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 

6. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7. ระเบียบ/ข้อกฎหมายมีการเปล่ียนแปลงบ่อย ทำ
ให้เกิดความสับสนในการปฏิบติังาน 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
โอกาส(O) อุปสรรค(T) 

O1 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้ อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

T1 การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจาก
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบท่ีมีความรู้
เฉพาะด้าน 

O2 เป็นองค์กรทีมีหน้าท่ีให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนอย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจาก
รัฐบาลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

T2 มีระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมี
การเปล่ียนแปลงบ่อย  ทำใหก้ารดำเนินงานไม่คล่องตัว 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่เต็มท่ี 

O3 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี เช่น มีแหล่งน้ำตาม
ธรรมชาติ และเหมาะกับกับพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

T3 การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการ
ตรวจสอบการบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน้อย 
 
 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
O4 มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกเช่ือมต่อไปยังตัว
เมือง 
 
 

T4 เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก งบประมาณรายได้มี
จำนวนน้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมากทำให้
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 
 

O5 มเีทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service เช่น 
งานทะเบียนราษฎร ศูนย์ IT ตำบล เป็นต้น 

T5 การแพร่ระบาดของไวรัสท่ีเกิดใหม่ 
 

O6 เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีความรักสามัคคี และให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

T6 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
 

O7 มพีุทธสถาน วัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
ประชาชนมีความสามัคคีร่วมกันสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
  
ส่วนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 การพัฒนาด้าน
คมนาคมขนส่ง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองช่าง  



๖๖ 
 

 

2 ด้านสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ   

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองช่าง  

3 ด้านเศรษฐกิจชุมชนบน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เศรษฐกิจ ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 ด้านการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
แผนงาน

สาธารณสุข 
กองสาธารณสุข  

แผนงานส่งเสริม
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

 (ต่อ)  แผนงานงบกลาง สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

5 ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ  

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ  

6 ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข  

แผนอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

 

  


