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๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ มีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  
โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 

และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่าง

กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 

๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 

รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน

การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรช์าติ 
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ในการด าเนินการขัน้ต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ

บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ

แผนพัฒนารายสาขาในระหวา่งที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิตทิ าให้ภูมิทัศนข์องโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมนีัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน

ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ

การเปลี่ยนแปลงภูมทิัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง

เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา

อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี

สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง

รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ

ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน

กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ

บริการทางสังคมที่มคีุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี

ในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่

สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ

แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ

เปลี่ยนแปลงภูมทิัศนข์องโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของ

สังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 

เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ

ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดนิของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ

และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส

ทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตช่่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหาก

ไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่าง

มากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 

กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจ ากการ

เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ

บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมภิาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจ

ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า

จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก

ในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ 

เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนิน

มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ

เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้

ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะ

เป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี

ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – 

๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการ

ผลติ การแขง่ขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ 

ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคต

ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้

สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ

ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น

ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี

ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวติของคนและท าให้เกิดธุรกิจ 
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รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม 

และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี

สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้

ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ 

และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ

ภูมอิากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล

ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการ

ใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลัง

ที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและ

การบริโภคที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนา

ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ

ภาคธุรกิจเอกชน การใชร้ะบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มขน้มากขึ้น 

ส าหรับสถานการณแ์ละสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง

ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน

กลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 

๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ

ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ

บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ 

กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ

ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 

๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 

๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา 

บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึง

การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี

ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อ

เป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้า

ไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็

มีความคืบหนา้มากขึ้น 
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นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล

ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร

จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี

ขึน้ มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น

และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน

เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ

กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ

ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แตป่ระเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชงิโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสรา้งประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง

ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 

ผลติภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น

แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง

กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต

เกษตรและบริการมผีลติภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า

ยังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ

บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด

ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวง

กว้าง การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่

สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมปีัญหาดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น

ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมอืงและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 

ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ

มีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็วย่อมสง่ผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ

จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม

ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิตติ่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
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สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ

ทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความ

อ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดนิ ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ

บริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  

จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิ

วัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์

ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่

ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง

และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็

เพิ่มขึน้ กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจงึมคีวามเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ

มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง

ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น

ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน

ระยะ ๔ - ๕ ปีตอ่จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่

สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง

ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต

การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด

ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของ

โลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ

เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ

ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง

ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 

และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง

เป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น

ปัญหาน้ันๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อ 
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ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้ขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อ

ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้

ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้

อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ

ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชงิยุทธศาสตรแ์ละเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ

ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน

การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพ

อนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ

ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย

พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความ

ต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการ

บริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยใหม้ีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่

ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย

คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน

ชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง

กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้

สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา

ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ

ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป

พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวที

โลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน

ประเทศมคีวามอยู่ดีมสีุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตรช์าติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน

ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวธิีการที่ทุก 
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องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย

ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 

การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รอืเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ

แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ

และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่รว่มกันในชาติอย่างสันตสิุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น

ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง

พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ

แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอ้ยกว่า 
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๒.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก

ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อ

ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ

เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 

ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี

รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น

ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ดา้นความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรด์้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
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 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี

สาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ

ประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรา้งความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด

คอร์รัปช่ัน สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ

สงบเรียบร้อยภายในประเทศสรา้งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสูแ่นวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม

ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ 

การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น

ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง

ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้

ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ

สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  

ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ

ยกระดับไปสู่ส่วนบนของหว่งโซ่มูลคา่มากขึ้น 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต

และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค

บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร

คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยใหป้รับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี

ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ

การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับหว่งโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึน้ 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น

เลิศและเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เชน่ การท่องเที่ยว และพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 

เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลติภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ

ชุมชนและสถาบันเกษตรกร    

(๔) การพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเมอืง และโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ

นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน

องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสรา้งองค์ความรู้ดา้นการตา่งประเทศ 
 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด

วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี

ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใ้ห้มคีุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
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(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จรยิธรรมคา่นิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจติใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อ

เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น

ธรรม กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสรา้งความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรา้งสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(๔) การสรา้งความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี

ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(๖) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้

หนว่ยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย

บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภบิาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
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(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรช์าติจะเป็นแผนแมบ่ทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 

แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้

ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 

ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มกีารก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ

นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้

อย่างตอ่เนื่องและบูรณาการ 

    

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ

ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน

ปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง

กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ

ตามยุทธศาสตรช์าติอย่างมบีูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติมี

ความตอ่เนื่อง รวมทั้งมรีะบบการตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา

ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ

และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  

สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตรช์าติ 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ มีความสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 
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ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  

๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลพรส าราญ   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล 

จงึได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี

รายละเอียดดังนี ้ 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

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

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน

และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต

ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ

พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จงึจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การนอ้มน าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่ม  

(๓) การสนับสนุนและสง่เสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ป ี

๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรอืประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่ง

ท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่

ในระยะ ๘ ปีที่ผา่นมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 

๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า

ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญ

ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวม

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ 

– ๒๕๓๙ เป็นรอ้ยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ 
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พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 

ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถ

ในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ

บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 

๖๔.๗ เป็นรอ้ยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์

ความรูแ้ละเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ

เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพืน้ฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้

เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ

รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ

บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่

การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ

ผลติภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการ 

แข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 

๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด

พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่ง

ต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิต

ภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน

ระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ

สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนีก้ารขยายตัวของ 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง

แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิต

ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ

การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและ

การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

รุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง

ท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑท์ี่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา

ในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างตอ่เนื่องเริ่มมสีัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน 
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ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ

คลังแตม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น

ข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก

ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง

ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ

ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 

Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 

ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 

๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มคีวามสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจา้ปี  

๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้

อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ

ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับ

กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 

๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 

ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดชว่งระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการ

วิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทย

มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจาก

ภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 

เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 

๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ

ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา

แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย

รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง

กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่

ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง 
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เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยัง

ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ

ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ

เฉพาะด้านที่ตรงตอ่ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้

ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

     

๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 

๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ 

คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร

กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน

ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ 

๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง 

๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 

เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงาน

กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้

ความส าคัญกับการมคีรอบครัว ส่งผลตอ่รูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ

ในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ 

๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสู้งอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่ม

สูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออม

น้อย และแหลง่รายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกือ้หนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี

หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจรญิพันธุ์ที่ลดลงสง่ผลใหข้นาดครัวเรอืนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน  
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ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ

ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท า

ให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม

จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึน้ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ 

ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 

อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 

๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพ

การศกึษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ในปี  

๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 

โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ

กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 

๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้า

ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 

๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย

ที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง

รายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 

๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนา

ไปยังกลุ่มคนตา่งๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชว่งปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 

๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดสว่นการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการ

ถือครองที่ดินนอ้ยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการที่ดินวา่งเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-

ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่ม

ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม

ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง

กว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 



-39- 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง

ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร

สาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ

เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 

๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 

๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 

๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ

กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ

ท างาน นอกจากนี ้ผูม้ีรายได้นอ้ยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ

ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ

ความคุ้มครองทางดา้นสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม

ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม

ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 

ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน

อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนใหไ้ด้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ

การเลีย้งดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

แมว้่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง

ยังไม่มีกรรมสทิธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผูท้ี่มรีายได้นอ้ยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม

พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี

ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง

ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุก

พื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 

และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรูแ้ละงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน 
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ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น

เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงนิ ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ

รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง

และทางออ้ม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิด

ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก

ขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดนิเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่

ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่

ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม

ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน

เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี

ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา

การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ

ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย

ระบบนิเวศป่าไม้อย่างตอ่เนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้

ประโยชน์อื่นๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ

อุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 

ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงรอ้ยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมนีโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย

ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ใน

ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 

๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ

ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างตอ่เนื่องจากปริมาณความตอ้งการสัตวน์้ าที่เพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน

เชงิพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความตอ้งการ ท้าให้ตอ้งน าเข้าจากต่างประเทศ 
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เพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 

คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการ

น าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชงิพาณิชย์ขั้นตน้ในปี  

๒๕๕๕ เพิ่มขึน้รอ้ยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้

พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 

GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มกีารใชพ้ลังงานเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย

ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ

พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล

ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ัน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร 

มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้าน

ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมี

ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 

๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค

ส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก

ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนตอ่วันเพิ่มสูงขึน้จาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/

คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย

กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี 

๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อย

ละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ

ต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล

ขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อย

ละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบ

ทิง้กากอุตสาหกรรมในหลายพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 

๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่น

ละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบ

สารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง

มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมี 
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ปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี 

๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 

อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพืน้ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษ 

จากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างาน

ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 

๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง

ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย

ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มี

จ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึน้ตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี

ปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้

เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความ

ต้องการใชพ้ลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัด

ท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ 

ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็

ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มี

การด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้

ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการ

เพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ

รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาต

ภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวติของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะ

พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ า

ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลใหป้ระเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มคีวามเสี่ยงตน้ๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบรหิารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจาก

การประเมนิผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข

ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แตอ่งค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ

ที่ตอ้งเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรร

มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก

ธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ ด ี

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

หลักความมสี่วนรว่ม (๕) หลักความรับผดิชอบ (๖) หลักความคุ้มคา่ ขณะนี ้ได้มกีารสะสมตัวและลุกลามสู่ทุก

ภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมอืงทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มกีารซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับ

การเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่

เป็นธรรมาภิบาล มีการใชอ้ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมี

การร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 

ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต

ต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง 

มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น

เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ

ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา

จรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณของวชิาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 

และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มคีะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน

ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบรหิารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ

กระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่าง

อิสระโดยที่ไม่ขัดตอ่กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง 
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มีหน้าที่รับผดิชอบบริหารราชการแผ่นดนิ รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ขา้ราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การ

ปฏิรูประบบราชการที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง 

และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ

กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ

การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น 

มีการใชง้บประมาณเป็นตัวกระตุน้ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หนา้ที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มี

การถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ 

จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 

ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม 

จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 

คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

ประจ าอยู่ที่สถานอีนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ

การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื

องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อ

เสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง

รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ แหลง่ท่องเที่ยวที่มชืี่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและ

การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างดา้วได้อย่างมขีอบเขตจ้ากัด 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริต

จัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก

เท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูง

เป็นแสนลา้นบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้น

ในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความ

ซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ

การทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตาม

ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส

นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับ

ทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ 

คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศ

ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัป

ชันน้อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณฐีาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิต

รวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ   ๐.๘ 

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี

แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้

เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึน้เป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย

ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้

เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึง

เงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน 
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การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้

สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 

๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลใหอุ้ปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ

เป็นประเทศรายได้ขัน้สูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้น

ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่

จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ 

มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพ

แบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ

ผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผล

กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย

อาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา

ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ

บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลอง

เสร็จสมบูรณ์เกณฑข์ั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร ์สรอ. ต่อคนตอ่ปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้

และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็น

ธรรมผลประโยชน์สว่นใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อย

ละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 

นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาส

การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร

ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ

อุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความ

ต้องการคนในเมอืงที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน

ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มคา่มากขึ้น นอกจากนี ้ความตอ้งการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้

จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มี

จ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบรหิารจัดการภาครัฐ 

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ

พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนว่ยงานของรัฐ องค์การเอกชน 

หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว

ต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและ

สร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจ

หนา้ที่ และขอบเขตความรับผดิชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี

กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 

๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ

ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ

ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง

สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนว่ยงานวจิัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่

เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  

การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ

การกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหัน

มาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
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๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 

๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ 

ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่

สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานใน

ประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะ

กับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้า

และบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของ

แรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 

Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 

ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น 

โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้

ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะ

น ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) 

การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนา

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน

และ ๓) โอกาสในการใชค้วามได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสรา้งพื้นฐานและโลจสิติกส์ในการ 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค

และในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน

มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนา

มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /

ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้ม

ราคาสนิค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึน้ของขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบาย

และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน

รายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive 

Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยนื 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอด

ช่วงแผนฯ ๑๒ 

เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมรกิาในชว่งตน้ 

แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 

 ๒) ปัญหาการสั่งสมหนีส้าธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวกิฤติเศรษฐกิจโลก 

ที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก

มาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 

การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และ

ความเช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคน

ในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมาก

ขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล

เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต

ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค

ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ

ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน

การพึ่งพาตนเองของชุมชน 



   - 50- 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี

แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้ง

วิถีการด ารงชีวติของประชาชน นอกจากนี ้ขอ้ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ 

ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้าน

วน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จา้นวน ๑๖๙ ข้อ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ

ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ

รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี

การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น

หุน้ส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศนแ์ผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมคีวามตอ่เนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ

กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ

ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนร์ะยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติที่ สศช. ได้จัดท าขึน้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้าน

การขนส่งละโล     จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 

ดอลลาร ์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนตอ่ปี 

(๓) ผลติภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่

ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 

Security) และมคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อตอ่การพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมอืภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสว่นร่วม 

(๒) ขจัดการทุจรติคอร์รัปชั่น 

(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การสง่เสริมด้านการวจิัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ 

รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน

งานวิจัยและพัฒนาให้ใชป้ระโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชงิพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มทีักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม

อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้

ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน

การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา

การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้า

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงาน

ไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วน

ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น

ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 

บริการและอุตสาหกรรมดิจติอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น

โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง

หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือที่มี

ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม

บ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมภิาคอาเซียน 

 



    - 53- 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินคา้เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน

วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสนิค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่

ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ

ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง

ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง

หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ

แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม

และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืนปรับโครงสรา้งการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา 

ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่า

เทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ

พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะ

กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง

กายภาพ วิถีชีวติ/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน

การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

เชื่อมโยงกันเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้ง

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน่ ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน า

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ

สนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง

สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้

พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท

การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร 

และกิจการเพื่อสังคม 
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๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี

ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวติสามารถอยู่รว่มกับผูอ้ื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ

พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่

เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อ

ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ

ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 

โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพื่อสรา้งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศกึษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผู่เ้รียน ส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้

ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้รียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต

ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ

เพื่อการเรียนรู ้

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน

ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริม

การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง

บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ

ศูนย์กลางบริการวิชาการและ 

งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง

ส่งเสริมการใหค้วามส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อน

นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล

ผูสู้งอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการ

มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ

การดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ

ผูสู้งอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิต

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมโีอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 

ปรับโครงสรา้งค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ

ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง

กับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย

สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง

หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ

ยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มรีายได้นอ้ยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็น

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย

ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตาม

กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการ

รับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 

พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง

กระบวนการมสี่วนรว่ม รวมทั้งปรับโครงสรา้งภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ

ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 

๕.๓.๔ การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่

ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน

กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เป็นต้น 
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๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียม

ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี

คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด

การเมอืงตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและ

เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในหว่งโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน

ด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ

อย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา

ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้

ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ

แรงงานต่างดา้ว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ

ผา่นแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาคมากขึน้ 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน

น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่ม

พื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ

ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท า

ฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดาน

การถือครองที่ดนิที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดนิของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง

องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพืน้ที่ เชน่ คณะกรรมการลุม่น้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และ

วิถีชีวติของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้า

เป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ

สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้

แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ

ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศกึษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินคา้ เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่

เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้

สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 

Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ

ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ

เพื่อน ากลับมาใช้ใหมใ่ห้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพืน้ที่วิกฤต สร้างรูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ

มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยใหค้วามรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน

แมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด

การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค

ส่วน ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับ

การป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ

รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ

การจัดการภัยพิบัติให้มปีระสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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๕.๖ การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา

จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล

ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป

ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแตล่ะยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน

ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่

มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน

ต่างๆ ในระดับพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน

ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง

นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวน

มาก และเป็นโครงการที่มผีลกระทบในวงกว้าง 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบล
บ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเท่ียว  การค้าการลงทุน การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพ
ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  
มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
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กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ

มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดใหส้ามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคดิและหลักการ 

 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม

และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ

แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 

เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้

สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดนิ เพื่อสรา้งโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพืน้ที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชงิพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พืน้ที่ 

๒. ทศิทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ

พัฒนาที่สมดุล ดังนัน้จงึก าหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ที่ของประเทศ ดังนี้ 

 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็น

ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 

Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน

เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน

เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎรธ์านี-นครศรธีรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 

Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ

หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-

สระแก้ว-บรุีรัมย์-มุกดาหาร 
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 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดย

เน้นพื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนอื-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพ

การเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้

ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ

การจัดให้มีการจัดการใชป้ระโยชน์ที่ดินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  

การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ

ส่งเสริมความร่วมมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  (๒) สร้างคนให้มคีุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหม้ีสุขภาวะดทีั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  

เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข

ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล

ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ

ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร

อินทรีย์ 

 ๓.๒ ทศิทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  

หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศนเ์พื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน

การเกษตรการสง่เสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ

มุกดาหาร เนน้ให้ความส าคัญกับความรว่มมอืทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนือ้ 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เนน้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 

และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  

การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิต 
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  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน

ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า

เพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 

และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน

น้ า  การสรา้งงานและรายได้จากการท่องเที่ยวใหม้ากขึน้ 

 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลติข้าวหอมมะลิอนิทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการสง่ออก 

(๒) โครงการพัฒนาเมอืงมุกดาหารเป็นประตูสู่อนิโดจีน 

(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอสีาน 

(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศกึษาทางไกล 

(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง ๑ 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การ

รวบรวมและจัดท าขอ้มูลการประเมนิศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  

เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง ๑  จงึได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื 

๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงินิเวศ อารยธรรมและไหม 

๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย

ชายแดน 
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๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ

ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ 

การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 

 ๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 

 ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดา้นการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เช่ือมโยงกลุ่มประเทศ

อาเซียน 

 ๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ

ประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  ๑  เพิ่มขีดความสามารถในการขา่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่

ครัวโลก 

 เป้าประสงค์ 

 ๑. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑแ์ปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ๒. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑแ์ปรรูอาหารและพลังงานทดแทน 

 ๓. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน 

 ๔. ส่งเสริมการเลีย้งปศุสัตว์เพื่อการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  ๒  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์  ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑไ์หมและ

การค้าชายแดน 

 เป้าประสงค์ 

 ๑.  เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์  ที่  ๓  พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมภิาคและประเทศอาเซียน 

 เป้าประสงค์ 

๑. สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 
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 พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ  มี

ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ แต่เนื่องจากว่าแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) ยังมิได้ประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ จึงได้น ากรอบจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) มาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์ กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเท่ียว  สังคมคุณภาพ  
พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) มีรายละเอียดดังนี้  
 

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 
“บุรีรัมย์เมืองแหง่กีฬา 

ทรัพยากรท่องเที่ยวล ้าค่า 
พัฒนาเกษตรกรรมย่ันยืน 
สู่พื นฐานคุณภาพชีวิตที่ด ี
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เมืองน่าอยู่

และคุณภาพ

ชวีิต 

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

 
การพัฒนา
เกษตรกรรม

และ
อุตสาหกรรม 

 
การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร 

๑ ๒ ๓ ๔ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

วิสัยทัศน์                                           “บุรีรัมย์เมอืงแหง่กีฬา   

                                                         ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า   

                                                        พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน   

                                                       สู่พื้นฐานคุณภาพชวีิตที่ดี   

                                                       ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

พันธกิจ  

๑.  การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้มคีวามมั่นคงในการด ารงชีวติ มีคุณธรรมและมี 

2.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 

3.  การประสานและพัฒนาโครงการพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน  

5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยีน 

6.  การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีโดยค านงึถึงการ 

    มีสว่นร่วมของประชาชน  

7.  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามล าดับความส าคัญ)  

1.  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชวีิต 

๒.  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ๓.  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 ๔.  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

                                      เมืองน่าอยู่และคุณภาพชวีิต 
 
 

 

เป้าประสงค์  

1. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตที่ดีมภีูมคิุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้   

2. เด็กและเยาวชนได้รับการศกึษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

3. ประชาชนมคีวามมั่นคงและสังคมมคีวามสงบเรียบร้อย 

 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย 9  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

๑)  ส่งเสริมและบูรณาการ  การศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม 

 ๒)  สร้างค่านิยม จติส านึกและพัฒนา ศลิธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ของเด็กเยาวชน และประชาชน  

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 

          ๔)  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูด้้วยโอกาส  

๕)  ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  การทุจรติและคอรัปช่ัน 

6)  สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 

7)  ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาดา้นสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมสีุขภาวะที่ดีและมีเศรษฐกิจพอเพียง 

8) ส่งเสริมการใช้วถิีชวีิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -66- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 

 

เป้าประสงค์  

1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

2. ศักยภาพการผลิตสนิค้าและบริการเพิ่มขึน้ 

3. พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  7  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

๑)  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 

 ๒)  สงเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 

 ๓)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว  

      เชงิวัฒนธรรม  

๔)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 

5) ฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์  การค้าและการลงทนที่มปีระสิทธิภาพ 

6) สงเสริมและพฒันาผลติสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตสนิค้า 

7) ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศดา้นการกีฬาสูก่ารพัฒนาอาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 

การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 
 
 

เป้าประสงค์  

1.สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 

 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

๑)  พัฒนาและสง่เสริมการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลคา่สินค้า  

๒)  เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน 

          ๓)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สนิค้าเกษตรกรรม 

          4)  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน  

         5)  พัฒนาระบบน้ าและแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค  

         6)  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ 

การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 
 

 

เป้าประสงค ์ 

1. บุคลากรในองค์กรมขีีดสมรรถะสูง 

2. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 

3. องค์กรยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ  
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย ๖  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  

๑) พัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏิบัติหนา้ที่สง่เสริมการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

๒)  สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม  

๓)  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 

 ๔)  ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลกรยึดหลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ ๕ 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทศัน์ 
    “อบต. พรส าราญ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล คิดก้าวไกล 

                   ใฝ่คุณธรรม น าเกษตรอินทรีย์ ประชาอยู่ดีมสีุข” 

 

ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

     ประเพณีอิสาณ  ต านานเมืองเก่า 

    แหลง่ปลูกข้าวมะลิพันธุ์ดี  ไหมมัดหมี่โบราณ  

 

2.2 ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. การก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ าใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก 

๒. การขยายเขตการจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  และติดตัง้โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

๓. การขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 

๔. การบริการสาธารณะ 

๕. การพัฒนาแหล่งเก็บน้ า 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปทางการ

เกษตร 

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการผลิต  เพื่อสร้าง

มูลค่าผลิตภัณฑท์้องถิ่นและร้านค้าชุมชน 

๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผูบ้ริโภค  

๔. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัว  กลุ่มอาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓ ด้านคุณภาพชวีิต ประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

๒. ด้านคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมปิัญญาและการเรียนรู้ 

๓. พัฒนาและส่งเสริมการศกึษา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

๕. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

๖. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

๒. การบริหารจัดการและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย 

๓. การบ ารุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕ ด้านบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

๒. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรใหม้ีขดีความสามารถในการพัฒนา 

๓. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

๔. การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัดหาเครื่องมอืเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาการ

ปฎิบัติงานขององค์กร 

๖.  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

 2.3 เป้าประสงค์ 

(๑) การสรา้งระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใหป้ระชาชนมสี่วนรว่มในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  

การตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

(๒) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการใหไ้ด้มาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของ 

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

(๓) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศกึษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ 

ปัญญาของท้องถิ่น 

 (๔) การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง 

 (๕) การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 (๖) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ 

 (๗) ปรับปรุงและสง่เสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างทั่วถึง 

 (๘) จัดระบบป้องกันด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของ 

ประชาชนในเขต อบต. พรส าราญ   

2.4 ตัวชี้วัด 

 (๑) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  และโครงสร้างพื้นฐานให้มมีาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการ 

ของประชาชน  และสามารถอ านวยความสะดวกสบาย  รวดเร็วในการด าเนนิชีวติของประชาชน 

 (๒) ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมอีาชีพเสริม  และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถลดค่าใช้จ่ายใน 

ครอบครัว  ลดต้นทุนการผลิตและสามารถท าการเกษตรแบบอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน 

(๓) สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  โดยการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ  และน าภูมิ

ปัญญาในท้องถิ่นมาร่วมในการผลิต  ซึ่งน าไปสู่การขจัดปัญหาความจนและพึ่งพาตนเองได้ 
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(๔) ยกระดับคุณภาพชวีิตด้านการศกึษา  และด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง 

 (๕) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จรยิธรรม  รวมทั้งให้คนและสังคมไทย  เป็นสังคมแห่งภูมิ 

ปัญญาและการเรียนรู้  ตลอดจนสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่น 

 (๖) บริหารจัดการ  บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติให้มคีุณภาพ  น่าอยู่และยั่งยืน 

(๗) เสริมสรา้งกระบวนการบริหารจัดการ  แบบมีสว่นร่วมของประชาชนอันเป็นการสร้างรากฐานการ

พัฒนาท้องถิ่น 

 (๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน  และการแก้ไขปัญหาสังคม 

 (๙) ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริหารงาน 

 

2.5  ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. การก่อสร้างและปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้าและท่อระบายน้ าใหเ้ป็นไปด้วยความสะดวก 

๒. การขยายเขตการจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  และติดตัง้โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 

๓. การขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา 

๔. การบริการสาธารณะ 

๕. การพัฒนาแหล่งเก็บน้ า 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปทางการ

เกษตร 

๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการผลิต  เพื่อสร้าง

มูลค่าผลิตภัณฑท์้องถิ่นและร้านค้าชุมชน 

๓. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค  

๔. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครอบครัว  กลุ่มอาชีพ 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวติ ประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. ด้านคุณธรรม จรยิธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

๒. ด้านคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมปิัญญาและการเรียนรู้ 

๓. พัฒนาและส่งเสริมการศกึษา 

๔. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

๕. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

๖. ด้านกีฬาและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

๒. การบริหารจัดการและรณรงคก์ารก าจัดขยะมูลฝอย 

๓. การบ ารุงรักษาและจัดการสภาพแวดล้อมให้นา่อยู่และยั่งยนื 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๕ ด้านบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑. การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

๒. การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรใหม้ีขดีความสามารถในการพัฒนา 

๓. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

๔. การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๕. การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่และจัดหาเครื่องมอืเครื่องใช้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาการ

ปฎิบัติงานขององค์กร 

๖.  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศกึษาและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดแีละมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๒.๘ แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 

  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓) แผนงานการศึกษา 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข 

  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห ์

  ๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  8) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  9) แผนงานการเกษตร 

  10) แผนงานงบกลาง 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญมีความเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตรใ์นภาพรวม   

ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลพรส้าราญ   

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



      - 74- 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

   ๓.๑  การวเิคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

   จุดแข็ง  (Strengths = S) 

   ๑. มีการแบ่งงาน/มอบหมายหนา้ที่รับผดิชอบ 

   ๒. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

   ๓. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างตอ่เนื่อง 

   ๔. ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตาม

การด าเนินงานของ  อบต.  

   ๕. ประชาชนมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 

   ๖. การคมนาคมที่มีความสะดวก 

   ๗. ประชาชนมสี่วนรว่มในการด าเนินงานของ อบต. และให้ความร่วมมือเป็น 

อย่างดี 

   ๘. การแบ่งสว่นราชการเป็นไปตามโครงสร้าง 

   ๙. มีระบบการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
 

  จุดอ่อน  ( Weaknesses  =  W) 

  ๑.  บุคลากรของ อบต.  ยังขาดความรู ้ความเข้าใจ และระบบการบริการสมัยใหม่ที่มี

เทคนิค  และเทคโนโลยีสมัยใหมเ่ข้ามาเกี่ยวข้อง 

   ๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

   ๓. เครื่องมอื และอุปกรณ์ยังมไีม่เพียงพอ 

   ๔. กฎระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ มกีารปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 

   ๕. การจัดเก็บข้อมูล ยังขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามช านาญในการจัดเก็บ 

  ๖. บุคลากรยังขาดวิสัยทัศน์ ทัศนคติในการท างาน 

  ๗. สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบ 

   ๘. มีการโอนย้าย สับเปลี่ยน บุคลากรเป็นประจ า ท าให้ขาดพลวัตรในการท างาน   
 

  โอกาส  (Opportunities  =  O) 

   ๑. นโยบายของรัฐบาล 

   ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หนว่ยงานราชการส่วนกลางและสว่นภูมิภาคส่งเสริม

และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 
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  ๓. กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมอืงที่มผีลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๔. จิตส านึกการมสี่วนรว่มของประชาชน  และกระบวนการประชาสังคมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

   ๕. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญที่เอือ้ต่อการพัฒนา 
 

  อุปสรรค  (Threats  =  T) 

   ๑. การเปลี่ยนแปลงทางการเมอืง และนโยบายของรัฐบาลที่ไม่แน่นอน 

   ๒. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมภิาคส่งผลตอ่การพัฒนา

ท้องถิ่น 

   ๓. ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

   ๔. ผลกระทบจากโรคระบาด 

   ๕. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมคีวามล่าชา้ 

  ๖. มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่  

อปท. ยังไม่พร้อมรบัการถ่ายโอนทั้งในด้าน บุคลากร การบริหารจัดการ 

  ๗. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืม

รากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 

  ๘. การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ 

ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญนั้น  ได้ท าการ

ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้  
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และ แนวโนม 

อนาคต 

๑. โครงการสร้าง

พืน้ฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ า

ในการเกษตรและ

น้ าประปาส าหรับ

อุปโภค-บริโภคยังไม่

พอเพียงและยังไม่ได้

มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ

น้ าประปาในการ

อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

- ประชาชนมี

แหลง่น้ าและมี

น้ าประปาใช้อย่าง

พอเพียงมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง

และที่สาธารณะยังไม่

สามารถด าเนินการ

ครอบคลุมพืน้ที่ได้

ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่

สาธารณะในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

- ทางและที่

สาธารณะมีแสง

สว่างเพียงพอ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

และป้องกันการ

เกิดอาชญากรรม

ได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึน้

ระบบระบายน้ ายังไม่

เพียงพอ เกิดการอุดตัน 

ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ

ร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พืน้ที่ในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

- มีรางระบายน้ า

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวก ไม่อุด

ตัน ไมส่่งกลิ่น

เหม็นก่อความ

ร าคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ

เส้นทางในการสัญจรไป

มาเพิ่มมากขึ้นและ

องค์การบริหารส่วน

ต าบลพรส าราญไม่

สามารถด าเนินการได้

เนื่องจากพืน้ที่ยังไม่เป็น

ที่สาธารณะ จะ

ด าเนนิการได้ก็ต่อเมื่อ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง

คมนาคมที่เป็น

สาธารณะและ

ประชาชนมีความ

ต้องการให้

ด าเนนิการ 

- มีเส้นทางใน

การคมนาคม

เพียงพอและ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และ แนวโนม 

อนาคต 

 ต้องเป็นที่สาธารณะ      

๒. ด้านงาน

ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวติ 

 

๑) มีการระบาดของ

โรคอุบัติใหม ่โรค

ระบาด โรคติดตอ่ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

ในพืน้ที่ไม่มีการ

ระบาดของโรค

อุบัติใหม ่ ดรคระ

บาด  โรคติดต่อ 

 

๒) ประชาชนในพื้นที่

ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง

แนวโน้มที่เพิ่มขึน้ เช่น 

เบาหวาน  ความดัน 

 

- ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและผูป้่วย 

 

 

 

๓) ปริมาณขยะและน้ า

เสียเพิ่มมากขึ้น 

 

 

 

- ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

- ปริมาณขยะ

และน้ าเสียถูก

ก าจัดให้หมดด้วย

วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภค

อาหารที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

- ประชาชนทราบ

และสามารถเลือก

บริโภคอาหารที่

ปลอดภัยได้

ถูกต้อง 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และ แนวโนม 

อนาคต 

 ๕) ประชาชนในพื้นที่

บางรายมีที่อยู่อาศัยไม่

มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนใน

พืน้ที่ที่ได้รับความ

เดือนรอ้นเรื่องที่

อยู่อาศัย 

- ประชาชนใน

พืน้ที่ได้รับความ

ช่อยเหลือ

ซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยใหม้ั่งคง

แข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ

ประชากรเพิ่มมากขึ้น

ท าให้เกิดการขยายตัว

ของอาคารบ้านเรือนท า

ให้เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พืน้ที่ในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

- ควบคุมการก้อ

สร้างอาคาร

บ้านเรือนการ

พิจารณาออก

ใบอนุญาตเพื่อไม่

เกิดปัญหาจาก

การก่อสร้าง

อาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน

บริโภค-บริโภคน้ าที่ยัง

ไม่สะอาดและมี

สิ่งเจือปน เช่น จาก

น้ าฝน น้ าที่ไม่ได้

คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-

บริโภค 

- ประชาชนในเขต

องค์การบริหาร

สว่นต าบลพร

ส าราญ 

- ประชาชน

บริโภคน้ าที่

สะอาดถูก

สุขลักษณะ 

๓. ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสรมิการ

ลงทุนพาณชิย์ 

กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

๑) การศกึษาสื่อการ

เรียนการสอนยังไม่

พอเพียง เด็กนักเรียน

ไม่ได้รับการศกึษาต่อใน

ระดับที่สูงกว่าขั้น

พืน้ฐาน และขาด

งบประมาณใน

การศกึษา ครอบครัว

ยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนใน

เขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

- มีสื่อการเรียน

การสอนที่

พอเพียง  เด็ก

นักเรียนได้รับ

การศกึษาที่สูงขึน้ 

มีงบประมาณใน

การศกึษาเล่า

เรียน 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และแนวโนม 

อนาคต 

 2) ผูพ้ิการไม่ได้รับ

ความช่วยเหลือใน

ด ารงชีวติ 

 - ผูพ้ิการในเขต

ต าบลพรส าราญ 

- ผูพ้ิการได้รับ

ความช่วยเหลือใน

การด ารงชีวติและ

ทั่วถึง 

 

 

3) เยาวชนและวัยรุ่น

ติดเกมส ์สิ่งลามก  

บุหรี่ เหลา้ สาเสพติด 

และท้องก่อนวัยอัน

สมควร     

 

- การวางแผน 

- เยาวชนและ

วัยรุ่นในเขตต าบล

พรส าราญ 

- เยาวชนและ

วัยรุ่นมอีนาคตที่ดี 

4) ประชาชนกรอายุ

ตั้งแต ่๓๕ ขึน้ไป  ไม่ได้

ตรวจสุขภาพประจ าปี 

จ านวน  ๒๙๑ คน

   

 - ประชาชนในเขต

ต าบลพรส าราญ 

ที่อายุ ๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนที่อายุ 

๓๕ ขึน้ไปได้รับ

การตรวจสุขภาพ

ทุกคน  

5) ประชากรที่สูบบุหรี่ 

จ านวน ๓๐๐ คน ดื่ม

สุรา จ านวน ๑๗๑ คน 

 - ประชาชนที่สูบ

บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิก

สูบบุหรี่และเลิก

ดื่มสุรา 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และแนวโนม 

อนาคต 

๓. ด้านการ

วางแผน การ

ส่งเสรมิการ

ลงทุนพาณชิย์ 

กรรมและการ

ท่องเที่ยว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุน

ในการท ากิจการและ

ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

- มีแหล่งเงินทุน

ในการท ากิจการ

และประกอบ

อาชีพ 

2) ประชาชนขาดสถานที่

จ าหน่ายสินค้า 

 

- การพาณิชย์  

กรรม 

- ร้านค้าแผลง

ลอย 

- ร้านค้าแผงลอย

มีสถานที่ในการ

ขายจ าหนา่ย

สินค้า 

3) ผลผลติทาง

การเกษตรราคาตกต่ า

ระยะทางในการขนส่ง

ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ

ซือ้  

- การพาณิชย์  

กรรม 

- เกษตรกรใน

พืน้ที่ 

- ผลผลติมีราคา

สูงขึ้น 

4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ

สูงขาดแคลนการจา้ง

งาน 

- ผูป้ระกอบ

อาชีพรับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น

เหมาะสมกับค่า

ครองชีพ มกีาร

จา้งงานมากขึ้น 

5) ครัวเรือนมีรายได้

เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 

๓๐,๐๐๐ บาท   จ านวน 

๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มี

รายได้ต่ ากว่า

เกณฑม์าตรฐาน 

- ไม่มคีรัวที่ตก

เกณฑม์าตราฐาน

รายได้ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของ

ปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และแนวโนม 

อนาคต 

 6) ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลพร

ส าราญไม่มีแหล่ง

ท่องเที่ยวและกิจกรรม

การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

- มีแหล่งทอง

เที่ยวในเขต

เทศบาลและ

ส่งเสริมกิจกรรม

การท่องเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น 

๔. ด้านการจัด

ระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

๑) การจราจรบนถนน

มีเพิ่มมากขึ้นอาจท า

ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจร

ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม

การจราจร เช่น 

ติดตัง้สัญญาณ

ไกระพริบเพื่อ

เตือนให้

ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและ

ลักขโมยทรัพย์สินของ

ประชาชนและราชการ 

รวมทั้งเกิดการ

ทะเลาะวิวาทกันใน

ชุมชน  

- การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของ

ประชาชน 

- ประชาชนและ

ส่วนราชการ 

- มีการป้องกัน

และรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สินของ

ประชาชนละส่วน

ราชการ เช่น การ

ติดตัง้กล้องวงจร

ปิด  การให้ผูน้ า 

อปพร. ควบคุม

และระงับเหตุทะ

เลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร

จัดการและการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

๓) เป็นพืน้ที่ที่มดีินเค็ม

และน้ าใต้ดินเป็น

น้ าเค็มหรือมีรสกร่อย 

ไม่สามารถใช้ใน

การเกษตรและ

อุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใต้ดิน - พืน้ที่ในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

- ปัญหาเรื่องดนิ

เค็มลดลง จัดหา

แหลง่น้ าจาก

แหลง่อื่นเพิ่มมาก

ขึน้   
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ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ

ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง

และแนวโนม 

อนาคต 

 

 

 

 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะ

และน้ าเสียเพิ่มมากขึ้น

ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผูป้ระกอบการ

และชุมชนในเขต

พืน้ที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล

พรส าราญ 

- ปัญหาขยะและ

น้ าเสียลดลง 

ผูป้ระกอบการ

สามารถก าจัด

ขยะและน้ าเสีย

เองได้โดยไม่ส่งผล

กระทบต่อชุมชน  

 

 

๖. ด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

 

๑) ศลิปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม

เลือนไปมาก 

 

- ศลิปะ วัฒนธรรม  

จารตี ประเพรีและ๓

มิปัญหาท้องถิ่น ถูก

ลืมเลือนไปมาก 

 

- ประชาชนในเขต

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลพร

ส าราญ 

 

- ยกย่อง เชิดชู

คนดีหรอืปราชญ์

ชาวบ้านในโอกาส

ต่างๆ เพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่

เยาวชนและ

ประชาชน ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต 

ประเพรีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ไม่

ถูกลืมและคงอยู่

สืบไป 

 

 

 

 


