
ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อ
จากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 



๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิตัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและใน 

ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ
สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 



(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ
ให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ

สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 



ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รวมกันอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  น้ าแก้จน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 



คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ 
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ 
และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้
มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) 
ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง 
๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 



๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ 
แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด



อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่
ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP 
โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP 
โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้าน
วน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษา
ความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม

วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วง
ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen 
Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษา



ระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี 
๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและ
อัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่ม
มากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้าน
คน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุ
คาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า 
ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้
การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียง

ส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มี



สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจาก
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมา
จากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 
๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น 
จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น 
อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามา
ของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 



๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน 
ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง

ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมาก
ขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น 
๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการ
ที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก 
เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลง
จากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 
และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า



เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้า
พลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ า
หลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกัก
เก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อ
ปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้
อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อ

คนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัด
ขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มี
ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ 
ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ



เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความ
ร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่

ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญ
มากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความ

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์ดังกล่าว ถือ
เป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์
วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) 



หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขาย
เสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ
การบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาค
ธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่าง
รวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การ
ยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่ง
ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่
ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนด
นโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้าง
ของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้
เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตาม
แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ
ถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของ
รายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และ
ร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ



กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจาก
ส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ 
คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด
ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้
ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝง
และแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการ
ต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ 
จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่
ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศ
ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน  (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชัน
น้อย)  

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 



ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) 
ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น  (๖) 
เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไขดังกล่าว
ท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก ๓.๑.๒ การเข้าสู่

สังคมผู้สูงอาย ุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่า
ในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้อง
น าเข้าแรงงาน ไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และ
ทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด 
และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจ
บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 



 

 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้่า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาค
การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท า
ให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ

พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน
หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ



รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน 
การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 
อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรทีม่ีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และ
กลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่
พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ

การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 



(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศ
และการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
อนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการ
มาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัว
เพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น 
รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการ 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโล     จิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 



๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และ

สมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็น
มาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการ

ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปร

รูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่
ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว



เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกัน
เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิง พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่
มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น 
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา
และการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคม
ขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือ
แรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่
จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  



(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร
งบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มี
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้
กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย



ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 

 
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับความ

เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของ
คนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน 
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิ
สติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การส่งเสริมการ ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด

และศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง



เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดิน
ให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึง
ความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท า
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มี
บทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัด
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่ง
ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 
และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ



ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  
และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละ
ยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้เป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบใน
วงกว้าง 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือ

สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  
การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทั นการเปลี่ยนแปลง  
สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของ



ครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้   

 
  

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

๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 



๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย -อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้น
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้



ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
 (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
๓.๓ โครงการที่ส่าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท า
ข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  
จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ          

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 

๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 



 
 
 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 

เป้าประสงค์รวม 

  ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก  
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าใน
ภูมิภาคและประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนว
ทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  
๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง  
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด่าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๑. ด้านเกษตร      ๑.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
๒.  ด้านอุตสาหกรรม    ๒.๑  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
๒.๓  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
๒.๔  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 



๓.  การท่องเที่ยวและ บริการ      ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
๓.๒  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านบาทต่อปี   
๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

๔.  โครงสร้างพื้นฐาน    ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

๕.  พลังงาน      ๕.๑  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
๕.๒  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
๕.๓  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
๖.๒  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความ สามารถใน
การแข่งขัน        

๗.๑  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด)    
๗.๒  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา    
 

๘.๑  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  ๑ ของ GDP  
๘.๒  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
๘.๓  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
๘.๔  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

 

๙.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง  
๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร  
๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้่า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 
แนวทางการด่าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๑๐.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

๑๐.๑  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)  
๑๐.๒  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๑๑.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส  

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
๑๒.๒  กองทุนสตรี  

๑๓.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้  
๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน  
๑๓.๓  โครงการ SML  
๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

๑๔.  แรงงาน  
  

๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
๑๔.๓  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า   

๑๕.๑ การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้าง ธรรมาภิบาลและ ความ
โปร่งใส  

๑๖.๑  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
๑๖.๒ การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

๑๗.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

๑๗.๑  ภาคประชาชน  
๑๗.๒  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  



๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น
หลัก  ๑๑  แนวทางการด่าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๑๘.  การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐ แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน  
๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
๑๙.๓  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

๒๐.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

๒๑.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

๒๑.๑  การปลูกป่า  
๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
๒๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด่าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด่าเนินการ 
๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
๒๓.๒  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

๒๔.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

๒๔.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
๒๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ  ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
๒๘.๒  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

๒๙.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
๓  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๒๙.๒  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

๓๐.  การปฏิรูปการเมือง       ๓๐.๑  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                                                    

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  
การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
บ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
ต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล   

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

 
เป้าประสงค์รวม 

 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%) 
๒.  อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภณัฑม์วลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี
(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่าย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมลูค่าสินค้า และบริการ
ภาคการเกษตรต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมลูค่าสินค้าและบริการ
ภาคนอกการเกษตรต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลติและสร้างผลงานวัต
นกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย (Food 
Valley) มาเพิ่มศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่อง
เที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพในครวัเรือนใน
ชุมชนต่างๆ โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหน้ีเฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(เท่า) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กบัผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยา่งตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

  ๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือน(%) 

๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

๓. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 

๘. จ านวนผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ราย) 

๑๑. เพิม่ทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพ่ิมมูลค่า
ผลผลติของสินค้าและบริการ 

๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผูป้ระกอบการฐาน
นวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี 
(Tech Startup)ของจังหวัด 

๑๓. ส่งเสริมการให้ความรูด้้านโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ กับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจและเอกชน 

๑๔. เพิม่ทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม 
ให้เป็นเมืองน่า
อยูต่ามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเลื่อมล้ า 

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เสน้
ความยากจน (%) 

๒. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
(Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่าย 

๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่งถึง 
และได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกจาก
โครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐ รวมทั้งระบบ
ป้องกันภัยที่เอื้อต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคม 

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคม
ต่อส านักงานแรงงาน(%) 

๔. ร้อยละความครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 

๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมี
คุณภาพและสามารถบริการได้อยา่ง
ครอบคลมุ 

 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

  ๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสตัว์เรร่่อน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

 ๓. เพื่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคญัของหน่วยงาน 
ที่จัดกิจกรรมส่งเสรมิด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 

๗. ร้อยละของผู้ประสบปญัหาทาง
สังคมที่ขอรับบริการได้รับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมใหส้ังคมมภีูมิคุม้กันทางสังคม 

 

 

๗. ส่งเสริมและประชาสมัพันธ์ใหป้ระชาชน
ที่ประสบปญัหาทางสังคมขอรับบริการจาก
ส่วนราชการที่รบัผิดชอบทางภารกิจท่ี
กฎหมายก าหนด 

 ๔. เพื่อให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ป๒ี๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ 
คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 

๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร 
(ทันตแพทย์/คน) 

๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร 
(พยาบาล/คน) 

๑๑. ประชาชนนักศึกษาและบุคลากร
ด้านดิจิทัลไดร้ับความรู้และประโยชน์
จากเทคโนโลยีดจิิทัล (คน) 

๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี 

(ปี) 

 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย ์

 

 

๙. ส่งเสริมใหม้ีการผลติและพัฒนาทันต
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะผูสู้งอายุของ
จังหวัด 

๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 

๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้านเทคโนโยลี
ดิจิทัลแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 

๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและนอก
ระบบ 

๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใหเ้ป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนท่ี ในทุกด้าน 

 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

  ๑๓. อัตราการไดร้ับงานท าของบัณฑิต
ที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของประชากร (ปี 
๕๘) (%) 
๑๕. ค่าเฉลีย่คะแนน O-net ม. ๓ 
(คะแนน) 

๑๔.ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑติที่จบใหม่ 

๑๕. ส่งเสริมให้มตีลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 

๑๖. ส่งเสริมการเรยีนการสอนของ
ครูเพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สมบูรณ์อย่างยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า
ไม้ในจังหวัด 

๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 

๓. การจดัการน้ าเสีย (จ านวนระบบ) 

๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น (ไร่) 

๕. ความยาวสะสมของเขื่อนป้องกัน
น้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 

๖. ร้อยละสดัส่วนของพื้นที่ระบบ
ป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนท่ีชุมชน (%) 

๑. ปลูกจติส านึกและให้ความรู้
ประชาชนไดต้ะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม ้

๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่าไม ้

๓.การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผดิชอบต่อ
สังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ 

๔. การจดัหาและเพิ่มความสามารถ 
ในการก าจัดขยะ 

๕. ส่งเสริมให้ อปท. มรีะบบจดัการ
น้ าเสีย 

๖. ส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการน้ า
ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 

๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล าคลอง
สายหลักของจังหวัด 

๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมใน



พื้นที่ชุมชนเมือง 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

 ๒.เพื่อใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปรมิาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร(ลติร/คน) 

๘.สดัส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 

๙. สัดส่วนปรมิาณการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/ล้านบาท) 

๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลติร/ล้าน
บาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ยาย
พาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมาใช้รถสา
ธารณแทน 

๑๐. รณรงคใ์ห้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

๑๒.รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลดชัว่โมง
การผลิตลงในบางช่วงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลัดของ
ชาติ (ต าบล) 

๑. สรา้งความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลักของชาติให้
ประชนไดร้ับรูร้ับทราบ 

๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

๓. ส่งเสริมการเรียนรูห้ลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชด าร ิ

 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิต ิ

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ต าบล) 

๔.การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวผดิกฎหมายและการคา้มนุษย์ 

 



 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

   ๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุก
รุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

   
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ต าบล) (ต่อ) 

๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยก่อ
การร้ายและอาชญากรรมข้ามชาต ิ
๘. การป้องกันลการแก้ไขปญัหาภยั
คุกคามรูปแบบใหม ่
๙. การป้องกันและการแก้ปญัหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาสาธารณภัย 
 

 ๓. เสริมสร้างความปอง
ดองและความ
สมานฉันท์ในชาต ิ

๔.สร้างการรบัรู้ที่ถูกต้อง (ต าบล) ส่งเสริมการสรา้งความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือนักเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกส่วน
ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

๑.ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รบั
การรับรองคณุภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรทีเ่ข้าถึง
อินเตอร์เนต็ (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการให้บรกิาร
ภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๕. จ านวนครั้งท่ีให้บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเกบ็
รายได้ ไมร่วมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 
(%) 

 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร ์

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ ์

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด่าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ 
เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม
อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์
พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 



๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการ
อนุรักษ ์ 
 
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 



๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา 
๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬา 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 



๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ่าเภอ 
  วิสัยทัศน์ของอ่าเภอโนนไทย  

“  ในทศวรรษหน้า  อ าเภอโนนไทย  มีอาชีพทางการเกษตรก้าวหน้ามีแหล่งน้ า ธรรมชาติ  อุตสาหกรรม  
แปรรูปการเกษตร  มีเส้นทางคมนาคมสะดวกมีน้ าอุปโภคบริโภคพอเพียง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีชุมชน
เข้มแข็ง”  
  ภารกิจในการพัฒนาอ่าเภอ 

แก้ไขปัญหาความยากจน โดยพัฒนาอาชีพทางการเกษตรตามแนวทางการเศรษฐกิจแบบพอเพียง เนื่องจาก
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่สภาพทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม เป็น
ปัญหาต่อจ านวนผลผลิตที่ได้รับประกอบกับการขาดแคลนน้ า อ าเภอจึงก าหนดให้การพัฒนาแหล่งน้ าเป็นความส าคัญ
เร่งด่วนของการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรโดยเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพเสริมให้กับราษฎร บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เนื่องจากการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ซึ่งเน้นพัฒนาแหล่งน้ า จึงมีนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ คือเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี
ศักยภาพที่สะอาด มีการดูแลและบริหารจัดการที่ดี มีส่วนของการเชิดชูคุณธรรม เน้นผู้น าชุมชนทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และก านันผู้ใหญ่บ้าน ต้องยึดถือคุณธรรมเป็นหลักในการบริหารงาน สนับสนุนศักยภาพศูนย์ด ารงธรรมให้สามารถ
ด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างแท้จริงมุ่งต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด ด้วยการรวม
พลังของภาครัฐและประชาชนพัฒนางานด้านการบริการโดยการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลง 

1.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การพัฒนาลุ่มน้ า และแหล่งน้ ากักเก็บน้ า โดยอาศัยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน   ท้องถิ่นใน
ลักษณะบูรณาการ 

  1.2 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ที่ใช้ขนส่งสินค้าการเกษตรและเส้นทางหลักในการสัญจรการพัฒนาการ
เกษตร 
  2.  การพัฒนาด้านการเกษตร 

2.1 การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางของจังหวัดนครราชสีมา 
2.2 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 

  2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์/ชีวภาพโดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
2.4 เพ่ิมมูลค่าของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยขยายฐานการตลาด     และรูปแบบการประชาสัมพันธ์

สินค้าทางอินเตอร์เน็ต 



  2.5 การรณรงค์การเกษตรแบบพอเพียง  ที่เน้นความพอประมาณโดยใช้องค์กรชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ  
  2.6 ส่งเสริมการผลิตอาหารโดยกลุ่มแม่บ้านเพื่อใช้วัสดุดิบจากสินค้าการเกษตร อาทิ กลุ่มแม่บ้านโต๊ะไทย 
(รับจัดเลี้ยงภายในอ าเภอและต่างอ าเภอ)  
  2.7 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพ่ือให้ราษฎรได้ยึดเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน
แบบต่อเนื่อง 
  2.8 เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    เช่น   ล าเชียงไกร และวัดป่าหลักร้อยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
ต าบล 

 3.  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.1 ยึดเป้าหมายตามโครงการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน โดยใช้

ยุทธศาสตร์ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
3.2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
3.3 โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มที่จะมีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด Potential Demand) โดยร่วมมือกับ

ส านักงานการประถมศึกษาและโรงเรียนในพ้ืนที่ x-Ray หากลุ่มเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันโดยใช้ชุมชนเป็นผู้
สอดส่องดูแลเด็กในชุมชนของตน 
  4.  ด้านการเมือง การปกครอง 
   4.1 สนับสนุนเวทีชาวบ้านให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยผ่านทางกระบวนการประชาคม เพ่ือสร้างความร่วมมือในการจัดการท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง 
  4.2 สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 
  วัตถุประสงค์การพัฒนาอ่าเภอ 
  1. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในภาคการเกษตร ท าให้เกษตรสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตในภาคเกษตร 
  2. ลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตร เพ่ือน าไปสู่การพึงพาตนเอง 
  3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภคในเขตชุมชน 
  4. แก้ไขปัญหาการอพยพแรงงาน 
  5. เพ่ือให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เจ็บป่วยเนื่องจากสารเคมี 
  6. เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตร รวมทั้งช่องทางการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

 7. เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ได้เอง รวมถึงสามารถน าเอาผลผลิตในหมู่บ้านต าบลมาเป็ นวัสดุใน
การผลิต 

   8. เกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบพอเพียงท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  9. กลุ่มแม่บ้านสามารถใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
   10. ลดช่องทางขยายตัวของสารเสพติดและชุมชนรวมกันดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
  11. เยาวชนใช้เวลาว่างหันมาสนใจเล่นกีฬามากข้ึน 
  12. ราษฎรได้เรียนรู้การปกครองตนเองและบริหารจัดการท้องถิ่นตามแนวทางประชาธิปไตย 
 

 



 

 

 

 

นโยบายในการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลถนนโพธิ์ 

   นายสมบูรณ์  พิพัฒน์  ด ารงต าแหน่ง  ยืนยันถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อาสาเข้ามา
เพ่ือรับใช้พี่น้องประชาชน  ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาต าบลถนนโพธิ์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพร้อม  และจะขอท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เที่ยงธรรม จึงมุ่งเน้น
การท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โปร่งใส  ใจซื่อ  มือสะอาด มีคุณธรรม  และใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่อ
แม่พ่ีน้องชาวต าบลถนนโพธิ์  และพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมและจัดท านโยบายการ -บริหารงานของข้าพเจ้า  ซึ่ง
ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลความเป็นจริงของพ้ืนที่ในเขตต าบลถนนโพธิ์  ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้น
แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านการบริหารและจัดการ 

  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริการบ้านเมืองที่ดี  
เป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี  พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบ  การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน  เพ่ือ
รองรับการให้บริการ  แต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนทั้งในและนอกสถานที่  เพ่ือสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง  และมี –
ประสิทธิภาพ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือลดช่องว่างระหว่างข้าราชการ  พนักงานกับประชาชนให้เกิด
ความใกล้ชิดเพ่ือการท างานที่เข้าถึงประชาชน  มีการบริหารที่ประทับใจและท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานทุกหน่วยงาน  ทุกเครือข่าย  เพื่อคอยรับปัญหาและให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชน 
  1.3 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร  ซึ่งรวมถึงคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ให้มีความรู้ในระเบียบปฏิบัติงานโดยพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่กันไปด้วย  
  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 การคมนาคม  ด าเนินการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน  ท่อระบายน้ าถนนเชื่อม
หมู่บ้าน  ต าบล  ให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้านและพ้ืนที่ต่างๆ  ในเขตรับผิดชอบและรอยต่อระหว่าง



ท้องถิ่นให้สามารถสัญจร  ไปมาได้สะดวกปลอดภัย  โดยเริ่มต้นจากถนนดินเป็นถนนลูกรัง  จากถนนลูกรังเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนลาดยาง  เป็นต้น 
  2.2 การพัฒนาแหล่งน้ า  ด าเนินการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้มีปริมาณเพียงพอต่อการเกษตรและเพ่ือ
อุปโภค - บริโภค  ส่งเสริมการเชื่อมโยงแหล่งน้ า  ล าห้วย  เพ่ือความสะดวกในการไหลของน้ าและก่อสร้างฝายขนาด
แก้มลิง  เพ่ือให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปี 
  2.3 การขยายไฟฟ้า  ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่  หรือชุมชนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  พร้อมขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
และ ท าแผนขยายพื้นที่ไฟฟ้า  แสงสว่างให้ทั่วถึงเพ่ือความปลอดภัย   ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  2.4 ด าเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมให้มีระบบประปาที่มีคุณภาพ พร้อมกับขยายเขตการ
ให้บริการ ใช้น้ าประปาแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
   3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน  ด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความรู้ความสามารถของผู้มีความประสงค์จะ
ประกอบอาชีพ  โดยวิเคราะห์ศึกษาความต้องการของชุมชนและตลาด  เช่น  อาชีพการเลี้ยงสัตว์  การปลูกพืช
หมุนเวียน  กิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดท าระบบบัญชี
ครัวเรือน  เพื่อควบคุมการใช้จ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้  และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  เพ่ือยกระดับการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพและมีวิถีชีวิตตามแนวพระราชด าริในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลถนนโพธิ์ยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการประกอบ -สัมมาอาชีพที่รู้จักเพียงพอ  มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน  ด้วยความรู้และมีคุณธรรมเป็นปัจจัยหนุน  เพ่ือน าไปสู่สังคมที่สงบสุขอย่างยั่งยืน 
   4. นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  4.1 สงเคราะห์ให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมเติมและสนับสนุนงบประมาณสงเคราะห์ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส  พร้อมทั้งจัดและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความสุขทางด้านจิตใจพร้อมที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในสังคม 

  4.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรม  โดยบูรณาการร่วมกับชุมชนและส่วน
ราชการทุกภาคส่วน  สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา  โดยจัดให้มีลานกีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เพ่ือต่อต้านยาเสพติด 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชุมชน  
สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย  ต ารวจชุมชน  และงานอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนในกรณีที่ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ 



  4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น  การจัดการและการบ ารุงรักษา  การ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกป่า  การลดภาวะโลกร้อนด้วยการไม่เผาตอซังในไร่นา 
 
 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาพประชาชน  และการบริหารสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี  อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาด  พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์  น้ ายา  วัคซีน  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย 
  6. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาพร้อมกับสถานศึกษาในต าบลถนนโพธิ์  พร้อมสนับสนุน
งบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนกิจของคณะสงฆ์ต าบลถนนโพธิ์  พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชน 
  6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานที่สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีท่ีดีงาม  พร้อมรณรงค์ปลูกจิตส านึก  ให้
ประชาชนในต าบลถนนโพธิ์  มีความรัก  ความหวงแหนและสืบทอดทางด้านวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญหา
ท้องถิ่น  เพ่ือคนรุ่นหลังจักได้รักและสืบทอดกันต่อไป 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนต าบลถนนโพธิ์ ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงปจจัย 
ภายใน (จุดแข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น ดังนี้ 
 

ปจจัยภายใน  
จุดแข็ง (Strength-s)  
ดานโครงสราง  

1. เปนองคกรขนาดกลางมีศักยภาพ/ท างานเปนระบบ  
2. การจัดโครงสรางของ อบต.มีความชัดเจนครอบคลุมตามอ านาจหนาที่ทุกภารกิจ  
3. การตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และมี ส.อบต. เปนตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่  
ท าใหทราบปญหาและความตองการของประชาชน และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง  
4.มศีูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กก่อนวัยเรียนไดอยางครอบคลุม 



และท่ัวถึง 
ดานการเมือง การปกครอง  

1. การก ากับดูแลโดยจังหวัด กรมและกระทรวงไมกระทบตอการบริหารงานของ อบต.  
2. ดานนโยบายการพัฒนา มีการปรับใหสอดคลองกบัสภาพปญหาปจจุบัน  
3.ผบูริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล มีความรูความสามารถ มีการก าหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจน สามารถน า
องคกรไปสูเปาหมายได  
4. ผบูริหารมีความสัมพันธที่ดีตอระดับทองถิ่น  
ระเบียบกฎหมาย  
1. ฝายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอ านาจหนาที่โดยไดรบัความเห็นชอบจากสภาฯ ท าใหบังคับ 
ใชในพ้ืนที่ไดตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น  
2. มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนการกระจายอ านาจ  
3. มีขอบัญญัติงบประมาณเปนกฎหมายและเครื่องมือ ส าหรับใชในการพัฒนาทองถิ่น  
4. มีอิสระในการก าหนดแผนพัฒนาหนวยงานของตนเอง  
5. ผบูริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ  
ดานบุคลากร  
1. องคกรสามารถจัดท าแผนอัตราก าลังไดเองตามภารกิจและงบประมาณ และมีการถายโอน 
2. บุคลากรสวนใหญมีภูมิล าเนาอยูในจังหวัด ท าใหเขาใจในวัฒนธรรมและปญหาของทองถิ่น  
3. ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าใหเขาใจปญหาและความตองการของ 
ประชาชน  
4. บุคลากร อบต.มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ท าใหมีความรู ความสามารถ ความช านาญใน 
หลายๆดาน  
5. มีบุคลากรจ านวนมากที่สามารถรวมมือกันท างานใหบรรลุเปาหมายได  
6. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน  
7. บุคลากรมีความรู และสามารถถายทอดความรูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายในหนวยงานได  
เชนการจัดท าคูมือ  
8. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรูจากแหลงความรูไปใชเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงและสราง 
นวัตกรรม  
9. ครูไดรับการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสูมาตรฐานวิชาชีพ  
ดานงบประมาณ  
1. เปนองคกรที่มีการจัดเก็บรายไดดวยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มีสถานการณคลังมั่งคง ท าใหมีความ 
คลองตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใชจายเงินตามงบประมาณไดเหมาะสมกับ 
สถานการณ  
2. มีแนวโนมของรายไดที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนทุกป ตามแผนการกระจายอ านาจฯและการจัดเก็บ 



รายไดของอบต. ท าใหมีงบประมาณเพียงพอตอการปฏิบัติตามภารกิจตาง ๆ ที่กฎหมายก าหนด  
3. อบต.มีการออกขอบัญญัติงบประมาณเปนของตนเอง ท าใหมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามอ านาจหนาที่ไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ  
4. มีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการจัดเก็บรายได โดยขอความรวมมือกับภาคประชาชน  
5. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ  
6.มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาสงผลใหมีการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
ดานวัสดุ อุปกรณ  
1. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอ้ือประโยชนตอ 
การปฏิบัติงานใหบุคลากรสามารถปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการการศึกษาสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กและ 
เยาวชน  
3. มีการน าโปรแกรมระบบคอมพิวเตอรส าเร็จรูปมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล  
ประมวลผลขอมูลโดยสามารถน าคาทางสถิติมาใชเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได  
4. มีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตอยางทั่วถึงท้ังองคกรท าใหสามารถรับรูขอมูลขาวสาร และติดตอ 
ประสานงานระหวางหนวยงานไดอยางรวดเร็ว  
5. มีการจัดท าเว็ปไซดขององคกรเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบถึงผลงาน  
และใชในการสืบคนขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว  
ดานบริหารจัดการ  
1. เปนองคกรขนาดกลาง มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการ 
งบประมาณ และด าเนินตามโครงการไดตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 
2. มีการมอบหมายอ านาจการปฏิบัติงานใหแกผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานในสังกัด อยาง 
เหมาะสมท าใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว รวดเร็ว และแกไขปญหาไดอยางทันทวงที  
3. มีการประสานงานที่เขาถึงพ้ืนที่ทั่วทั้งต าบลสามารถใหบริการประชาชนและประสานงานกับหนวยงาน ส
วนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆในอ าเภอไดดี และรับรูความตองการตลอดจนศักยภาพของ
ชุมชนเปนอยางดี  
4. มีการบริหารงานโปรงใส เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ  
รวมตรวจสอบการด าเนินงานของอบต.ในรูปของคณะกรรมการตางๆและการออกเวทีภาคประชาสังคม  
5. มีสวนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเขมแข็ง ท าใหสนองตอบตอนโยบายของผูบริหารและ 
แกไขปญหาความตองการของประชาชนไดครอบคลุมทั้งต าบล  
6. การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่น เชน การจัดสรรงบประมาณ 
และสงเสริมโครงการดานสวัสดิการสังคมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือให 
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงภารกิจของอบต.  



 
 
 
 
จุดออน (Weakness – w)  
 ดานโครงสราง  
1. โครงสรางขององคการบริหารสวนต าบลมีการเปลี่ยนแปลงบอยตามภารกิจที่ไดรับมอบเพิ่มมากข้ึน  
2.องคกรมีขนาดกลางบุคลากรมีจ านวนน้อยการท างานหลากหลายท าใหการประสานงานไมคลองตัวและไม
ทั่วถึง  
ดานการเมือง การปกครอง  
1. มีจ านวนสภาชิกสภาฯจ านวนมาก ท าใหขาดเสถียรภาพในการบริหารงานและตัดสินใจ  
ดานระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหนาที่  
1. อ านาจในการออกขอบัญญัติและบังคับใชกฎหมายขององคการบริหารสวนต าบลมีนอย  
2. การแบงอ านาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมมีความชัดเจน ท าให  
ปฏิบัติงานซ้ําซอนกับหมู่บ้าน และมีปญหาความทับซอนของพื้นที่  
3. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหมๆ จ านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบอยครั้ง  
ท าใหการปฏิบัติงานของบุคลากรไมทันตอเหตุการณ  
4.ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานและมีขอจ ากัด สงผลใหการด าเนินงานล่าช้า 
5. ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ยังไมมีความชัดเจน ท าใหมี  
ผลตอการปฏิบัติงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน  
ดา้นบุคลากร  
1. จ านวนเจาหนาที่บางหนวยงานมีไมเพียงพอตอปริมาณงาน สงผลตอการด าเนินงานในภาพรวม  
2. การจัดสรรบุคลากรบางสวนไมเหมาะสมกับงานในหนาที่ และต าแหนง ท าใหผลงานขาด  
ประสิทธิภาพ หรือจ านวนคนมากกวาจ านวนงาน  
3. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกยายบอยครั้ง ท าใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน  
4. บุคลากรมีความคิด ทัศนคติ แตกตางกัน ท าใหเกิดปญหาความขัดแยงในองคกร  
5. บุคลากรบางสวนขาดความรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมายและอ านาจหนาที่ของอบจ. ความ  
ถนัดในงานที่รับผิดชอบ  
6. บุคลากรที่มีอยูสวนใหญเปนขาราชการชั้นผูนอย ท าใหขาดทักษะ ประสบการณ และความ  
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  
7. ขาดการวางแผนบริหารจัดการรองรับการถายโอนบุคลากรและงานจากสวนกลาง เพราะมี  
แนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนตามแผนการกระจายอ านาจ  
8. การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากมีผลกระทบตอคาใชจายที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  



9. บุคลากรขาดความรูความเขาใจ ประสบการณและความคิดสรางสรรคในการวางแผน ท าใหแผน  
ที่ออกมาไมมีคุณภาพ ไมเปนระบบ ไมสามารถตอบสนองนโยบายหรือเปาหมายขององคกรได  
10. บุคลากรมีความรู ความสามารถมีจ านวนมาก แตยังขาดการวางแผนพัฒนาดานบุคลากร  
วางแผนอัตราก าลังในการปฏิบัติหนาที่ใหตรงกับสายงาน และการสรางขวัญก าลังใจ  
ดานงบประมาณ  
1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแตความตองการใชงบประมาณมีสูง เนื่องจากภารกิจมาก  
2. งบประมาณท่ีจัดเก็บไดเอง และที่ไดรับการสนับสนุนยังไมเพียงพอตอการแกไขปญหาความ  
เดือดรอนของประชาชน เนื่องจากมีพ้ืนที่ขนาดใหญ และมีประชากรจ านวนมาก  
3. การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและประเมินผลการใชจายงบประมาณ ยังไมมี  
ประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอยางตอเนื่อง  
4. รายไดที่อบต.จัดเก็บเองมีนอย เมื่อเทียบกับรายไดจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รายรับที่ไดจาก  
รัฐบาลไมมีความแนนอน  
5. ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาดใหญ เชน ถนน แหล่งน้ าต่างๆ 
6. การจัดเก็บรายได ยังไมไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนเทาที่ควร ขาดแนวทางการสงเสริม  
ความรวมมือใหมๆ  
7. งบประมาณบางสวนถูกตัดลด ท าใหไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่ ก าหนด  
8. การจัดสรรงบประมาณบางสวนไมชัดเจน ท าใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติมีความยากล าบากในการ  
ปฏิบัติงาน และประสานงานกับสวนราชการอ่ืน ๆ ในระดับอ าเภอ  
9. ดานการเงิน พัสดุ การเบิกจายมีหลายขั้นตอน ใชเอกสารมาก ท าใหการเบิกจายลาชา  
10.งบประมาณดานการศึกษายังไมเพียงพอ  
11. ขาดระบบการควบคุมการใชเงินตามแผนงบประมาณ  

 ดานวัสดุ อุปกรณ  
1. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณเทคโนโลยี ยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
2. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ สภาพแวดลอมไมสะอาด ประชาชนผูมาติดตอราชการไมไดรับการ  
อ านวยความสะดวกเทาที่ควร เชน สถานที่จอดรถ หองสุขา สถานที่นั่งรอรับบริการ  
3. เครื่องจักรกล และอุปกรณตาง ๆ ที่ไดรับการถายโอน มีสภาพช ารุด เกา ไมสามารถใช  
ด าเนินงานได เพ่ิมภาระคาใชจายในการซอมบ ารุง แตไมสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร  
ดานบริหารจัดการ  
1. สถานที่ตั้ง และขนาดของอบต.คับแคบ ท าใหขาดความคลองตัวในการติดตอประสานงานและประชาชน
ไมสะดวกในการขอรับบริการ  
2. ขาดการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจแกประชาชน  
3. ขาดการประสานงานระหวางทองถิ่นในจังหวัด/การส ารวจฐานขอมูลในพ้ืนที่ และมีการ  
เปลี่ยนแปลงแผนงาน/ภารกิจบอยครั้ง จึงท าใหเกิดความซ้ าซอนเกี่ยวกับพื้นที่โครงการกอสราง  



5. การจัดระบบบริหารภายในองคกรไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
7. ระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ และเปนปจจุบันท าใหไมสามารถน าขอมูลมาประกอบการตัดสินใจ  
ของผูบริหารได  
8. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองคกรอยาง 
โอกาส (Opportunity – o)  
ดานการเมือง การปกครอง  
1. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับท้องถิ่นไดดี  
2. ประชาชนมีความเปนประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง   
ดานเศรษฐกิจ  
1. มีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ท าใหมีแนวโนมดานการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้น  
2. มีการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  
3. มีความพรอมดานระบบสาธารณูปโภค  
4. มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ  
ดา้นสังคม  
1. มีทรัพยากรมนุษยซึ่งอยูในวัยเรียน เยาวชนจ านวนมาก สามารถท่ีจะกลับมาพัฒนาต าบลได  
2. มีสถานศึกษาอยางเพียงพอในทุกระดับ  
3. มีสถานีอนามัยและสถานพยาบาลในต าบล 
4. ปญหาอาชญากรรมนอยลงเมื่อเทียบกับจ านวนประชากร  
5. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและเปนเอกลักษณของทองถิ่น  
6. ชุมชนมีแหลงเรียนรูภูมิปญญาที่หลากหลาย  
7. ประชาชนมีคานิยมใฝเรียนรู  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลใหการบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพ การ  
ติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานมีความสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนได
รับทราบอยางทันทวงที ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขององคกรได  
2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อใชอางอิง สืบคน กรอกขอมูล  
รายงานผลขอมูล ประกอบการตัดสินใจ 
อุปสรรค (Threat-t)  
ดานการเมือง การปกครอง  
1. การกระจายอ านาจสูทองถิ่นเปนไปดวยความลาชา ไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ  
2. อ านาจหนาที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ ยังไมมีความชัดเจนในภารกิจ ไมเอ้ืออ านวยตอการ ปฏิบัติงาน  
3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ  
4. ขาดความตอเนื่องในนโยบายการพัฒนาทองถิ่น  



5. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงาน  
ดานเศรษฐกิจ  
1. น้ ามันราคาสูงขึ้นโดยตอเนื่อง  
2. กลมุอาชีพสวนใหญขาดความเขมแข็ง  
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
4. ประสบภัยธรรมชาติบอยครั้ง  
5. ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร มีฐานะยากจน  
6. ประชาชนไมนิยมการลงทุน  
7. มีปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน ดินเค็ม ภัยแลง ฯลฯ ที่กระทบตอเศรษฐกิจ  
9.ปญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศท าใหการกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไมเปนไปตามกฎหมาย
ก าหนด  
ดานสังคม  
1. ปญหาวัยรุน เยาวชน มีแนวโนมรุนแรงและเพ่ิมมากข้ึน เชน ปญหายาเสพติด ฯลฯ 
2. ปญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่  
3. ประชาชนสวนใหญไดรับการศึกษานอย ท าใหไมมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
4. ขาดการมีสวนรวมกับภาคประชาชน  
5. มีจ านวนประชากรจ านวนมาก ท าใหปญหาความตองการมีความหลากหลายไมสามารถแกปญหา  
และความตองการของประชากรไดหมด  
6. สภาพการณสังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

5. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและ
ปรารถนา คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต
ดังนี้ 
 “บริหารโปร่งใส ทันสมัยบริการ  โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อม
เศรษฐกิจสมบูรณ์ เพิ่มพูนแหล่งน้่า ” 
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 5.2.1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.2.2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 5.2.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลยั่งยืน 
 5.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.2.5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 5.2.6 ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 5.2.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 



 
 
 
 
5.3 พันธกิจเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 5.3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุคภาคส่วน 
 5.3.2 พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยี 
 5.3.3 พัฒนาการจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า 
 5.3.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 5.3.5 การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 5.3.6 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 
 5.3.7 การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 
5.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  
 5.4.1 เพ่ือให้มีการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5.4.2 เพ่ือให้มีระบบบริหารที่ทันสมัย 
 5.4.3 เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 5.4.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน 
 5.4.5 เพ่ือส่งเสริมการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 5.4.6 เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
 5.4.7 เพ่ือมีแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

 
 

 
 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
การพฒันาและเพิ่ม
ศกัยภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี 2  
ยกระดบัสังคมให้เป็น

เมืองน่าอยู่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
บรกิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
เสริมสร้างความม่ันคง
ทกุมิติเพื่อปกปอ้ง
สถาบันหลกัของชาติ
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยส์ินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพฒันาระบบการ
บรหิารจดัการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัด

นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ท่ี1 
การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การพัฒนาด้าน

การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านพัฒนาด้าน

การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ด้านการพัฒนา

ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7
การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว

ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี-กีฬา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การบริหาร

จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
การรักษาความ
ปลอดภัยชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี10 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล

ถนนโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การบริหาร
ราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้าง
ความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ
และบรรเทา
ความยากจน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร

ธรรม 
ชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล

และยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5
สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6
น้ าแก้จน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ยุทธศาสตร์

พัฒนาเกษตร
อินทรีย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ (strategy map) 

    

 

 

          

                        

     

 

 

  

 

  

บริหารโปร่งใส  ทันสมัยบริการ โครงสร้างพ้ืนฐานทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจสมบูรณ์ เพิ่มพูนแหล่งน้้า วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ พัฒนาระบบบริการ
เทคโนโลยี 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ บ้ารุงแหล่งน้้า 

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน บ้ารุงแหล่งน้้าอุปโภค/
บริโภค 

ยุทธศาสตร์ 
การบริหารบ้านเมืองทีดี เสริมสร้างเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน 

c 

 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน สร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวติที่
ด ี

น้้าแก้จน พัฒนาเกษตรอินทรย์ 

แนวทางการพัฒนา 1.ส่งเสริมเทคโนโลยี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.พัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากร 

3.ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1.เสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ส่งเสริมอาชีพ/
สินค้า/ชุมชุน/ตลาด
ชุมชน/ความเข้มแข็ง
ทางการเกษตร/สินค้า
ชุมชนเสรมิสร้างภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.จัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษ 

2.ก้าจัดขยะมูล
ฝอย 

3.รณรงค์รักษา
สิ่งแวดล้อม 

1.บ้ารุงทางบก
ทางน้้า 
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน 

1.จัดการศึกษา 

2.พัฒนาสังคม
สงเคราะห์ 

สนับสนุนการ
กีฬา พัฒนา
สาธารณสุข
ควบคุมโรค

ระบาดป้องกัน
ยาเสพติด 

1.ก่อสร้างฝายกั้น
น้้า ขุดลอก 
พัฒนาแหล่งน้้า 
คลองน้้า 

1.พัฒนาระบบการ
ผลิต เพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย 
เกษตกร รณรงค์

ให้เกษตรใช้เกษตร
อินทรีย์ 


