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คํานํา 

    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และพัฒนาท้องถิ่น 
ในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนภายในตําบลหนองชุมพลเหนือ น้ัน 
  กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม กําหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัด 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แลว้ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗ กําหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
และเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจําจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
  เพ่ือให้การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และพรอ้มที่จะนําไป  
สู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทําให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี           
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  ฉบับน้ีจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีประสทิธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

       องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ   

 

 

          อนุมัติ 

                   

         (นายบุญเลิศ  ยอดแก้ว) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน 

  ๑ กายภาพด้าน 

  ตําบลหนองชุมพลเหนือ แต่เดิมขึ้นอยู่กับตําบลหนองชุมพล ต่อมามีครวัเรือนและประชากรเพ่ิมขึ้น ทําให้
ยากแก่การปกครอง และพัฒนาตําบลในด้านอ่ืนๆ ประกอบกับพ้ืนที่ของตําบลต้ังอยู่ทางทิศเหนือของตําบลเดิม จึง
ได้ช่ือว่า หนองชุมพลเหนือ โดยได้มีการประกาศจัดต้ังและเปลี่ยนแปลงเขตตําบลให้แยกออกจากตําบลหนองชุม
พล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๒ มีผลต้ังแต่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๒   
เป็นต้นมา 

๑.๑ ที่ต้ัง 
  ตําบลหนองชุมพลเหนือ อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอเขาย้อยไปทางทิศตะวันออกประมาณ              
๑๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ๓๕ กิโลเมตร พ้ืนที่แถบนี้จะเป็นพ้ืนที่ราบและลาดเอียงเล็กน้อย 
 
  

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลหนองชุมพลเหนือ เป็นพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ราบลุม่  
จากด้านทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออก และมีเขาสลับป่าไม้ในบางพ้ืนที่ พ้ืนที่ส่วนใหญใ่ช้ปลูกข้าวและทํา
การเกษตร 

 
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ตําบลหนองชุมพลเหนือเป็นตําบลท่ีอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดกับอ่าวไทย 

จึงได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว 
จึงทําให้อากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าวสําหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด 
คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน แบ่งฤดูกาลเป็น ๓ ฤดู ดังน้ี 
 
 ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

๑ 



๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินในตําบลหนองชุมพลเหนือส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายตามลําดับ ซึ่งเป็นดินที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน  เช่น แตงโม มะม่วง  ตลอดจนพืชผักสวนครัวเป็นต้น 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา 
 ตําบลหนองชุมพลเหนือมีแหล่งนํ้าจากคลองชลประทาน คลองระบายนํ้า และลําห้วยซึ่งไหลผ่าน 

ทุกหมู่บ้าน เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ และการทําเกษตรกรรม ประกอบด้วย 
  ๑.๕.๑ แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
   -ลําห้วย จํานวน   ๕   ลําห้วย 
  ๑.๕.๒ แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 
   -สระน้ํา   ๑๕   สระ 
   -คลองชลประทาน ๕  สาย 
   -บ่อนํ้าต้ืน  ๑  บ่อ 
   -บ่อนํ้าบาดาล  ๒๑   บ่อ 
   -ฝาย   ๔๙   ฝาย 

๑.6 ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 
ในพ้ืนที่ตําบลหนองชุมพลเหนือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีภูเขา และมีป่าไม้จํานวนมาก  

เหมาะสําหรับอนุรักษ์ไว้เพ่ือเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธาร 
๒.ด้านการเมือง /การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

มีอาณาเขตติดต่อกับตําบลต่างๆ ดังนี้   

 อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตําบลวังมะนาว ตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี  
  อาณาเขตทางทิศใต้     ติดต่อกับ   ตําบลหนองชุมพล อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
  อาณาเขตทางทิศตะวันออกติดต่อกับ   ตําบลห้วยโรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
  อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตําบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี  

เนื้อที ่

  ตําบลหนองชุมพลเหนือ มีพ้ืนที่ ๔๗.๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือเป็นจํานวน ๒๙,๗๕๐ ไร ่ 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน หมายเหตุ 
๑ บ้านวังกะล่อม  
๒ บ้านหนองกะพ้อ  
๓ บ้านมณีเลื่อน  
๔ บ้านคีรีวงศ์  
๕ บ้านเนินรัก  
๖ บ้านอู่ตะเภา  
๗ บ้านหนองนกออก  

๒ 



2.2การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือมีเขตการปกครองด้วยกัน ๗หมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น 

๒.๒.๑ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  มีสมาชิกจํานวน  ๑๔ คน มีที่มาจากการ
เลือกต้ัง จํานวน ๗หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ ๒คน สภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือมีหน้าที่พิจารณาและ
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายประจําปี (เพ่ิมเติม)ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และข้อบัญญัติต่างๆตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

 ๒.๒.๒ ฝ่ายการเมือง 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือคือ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่มาจาก
การเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชนในตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน ๒ คน (นายกแต่งต้ัง) 
และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ๑ คน (นายกแต่งต้ัง) 

 
 

๓ 

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายประสงค์       ปัญญามาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  
๒ นางภัทรนันท์      แผนคง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  
๓ นายวิกรม          เอ๊ียะแหวด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒  
๔ นายภัทราพรรณ  จันทร์ฉวี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ประธานสภาฯ 
๕ นายสุทธิศักด์ิ      แสงบัวขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓  
๖ นายบุญนาค       เป็นเอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  
๗ นางชําเรือง        กิตติไชยเจริญกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔  
๘ นายสะหมวย      อ้นทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕  
๙ นายสุรชัย          จิรากร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ รองประธานสภาฯ 
๑๐ นายเอกสิทธ์ิ       รื่นสม สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  
๑๑ นายสุทัน           วงศ์วิสุทธ์ิวัฒนา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖  
๑๒ นายรถ             บุตรเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  
๑๓ นายคณากร        สือกรวรา สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗  

ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายบุญเลิศ     ยอดแก้ว นายก อบต.หนองชุมพลเหนือ  
๒ นางสาวรัชชดา จันทร์ยาม รองนายก อบต.หนองชุมพลเหนือ  
๓ นางจิราพร      ศิลาวงศ ์ รองนายก อบต.หนองชุมพลเหนือ  
๔ นางสาวอรพรรณ เปรี้ยวหวาน เลขานุการ นายก อบต.หนองชุมพลเหนือ  



๒.๒.๓ ฝ่ายท้องที่มีกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน จํานวนหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน ได้แก่   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนพื้นที่ (ไร่) ชื่อผู้ใหญ่บ้าน หมายเหตุ 
   

๑ วังกะล่อม ๒,๙๙๐ นายไพบูลย์       ลือยศ  
๒ หนองกะพ้อ ๓,๗๓๙ นายอําพล        เกษมสงคราม  
๓ มณีเลื่อน ๒,๘๘๒ นางประยงค์      ยอดแก้ว  
๔ คีรีวงศ์ ๒,๗๕๕ นางสาวลาวัลย์   ฉิมสกุล  
๕ เนินรัก ๖,๒๑๑ นายพะนอ        สุรัตนกุล  
๖ อู่ตะเภา ๑๐,๑๐๓ นายสมศักด์ิ       หงษ์ทอง กํานัน 
๗ หนองนกออก ๑,๐๗๐ นางสาวอณุภา   ทองเปรม  

 ๓. ประชากร 
๓.๑ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

ตําบลหนองชุมพลเหนือ มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๔,๗๒๙ คน (ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒) แยกเป็น 
- ชาย  จํานวน ๒,๓๑๒  คน   
- หญิง  จํานวน ๒,๔๑๗  คน 
มีจํานวนครัวเรือน ทั้งสิ้น ๒,๑๗๖ ครัวเรือนแยกเป็นหมู่บ้าน ดังน้ี 

ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

ตําบล 
หนองชุมพลเหนือ 

ช่วงอายุปี 
๐ – ๕ ปี ๖ – ๑๕ ปี ๑๖ – ๒๕ ปี ๒๖ – ๓๙ ปี ๔๐ – ๔๙ ปี ๕๐ – ๕๙ ปี ๖๐ ปีขึ้นไป 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
จํานวนประชากร ๑๔๙ ๑๔๕ ๓๑๒ ๒๙๕ ๓๒๔ ๓๐๓ ๔๙๓ ๕๐๕ ๓๘๓ ๓๙๐ ๓๓๓ ๓๔๘ ๙๐๗ ๔๒๕ 

รวมช่วงอายุ ๒๙๔ ๖๐๗ ๖๒๗ ๙๙๘ ๗๗๓ ๖๘๑ ๑,๓๓๒ 

๔ 
 

พื้นที ่ จํานวนครัวเรอืน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
จํานวนครัวเรอืนและจํานวนประชากร ตําบลหนองชุมพลเหนือ อําเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบรุ ี
๑. หมู่ ๑ บ้านวังกะล่อม ๒๑๒ ๒๙๑ ๓๐๗ ๕๙๘ 
๒. หมู่ ๒ บ้านหนองกะพ้อ ๕๔๔ ๓๖๗ ๔๑๔ ๗๘๑ 
๓. หมู่ ๓ บ้านมณีเลื่อน ๔๘๙ ๒๖๗ ๒๗๓ ๕๔๐ 
๔. หมู่ ๔ บ้านคีรีวงศ์ ๒๔๔ ๓๓๒ ๓๗๓ ๗๐๕ 
๕. หมู่ ๕ บ้านเนินรัก 
๖. หมู่ ๖ บ้านอู่ตะเภา 
๗ หมู ่๗ บ้านหนองนกออก 

๒๒๑ 
๓๔๗ 
๑๑๙ 

๔๐๔ 
๔๔๘ 
๒๐๓ 

๔๐๘ 
๔๑๕ 
๒๒๗ 

๘๑๒ 
๘๖๓ 
๔๓๐ 

             รวม ๒,๑๗๖ ๒,๓๑๒ ๒,๔๑๗ ๔,๗๒๙ 
 



๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓  แห่ง ประกอบด้วย 
  ๑) โรงเรียนวัดทรงธรรม  หมู ่๒  
  ๒) โรงเรียนวัดมณีเลื่อน  หมู่ ๓ 
  ๓) โรงเรียนบ้านเนินรัก   หมู ่๕ 
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จํานวน  ๒  แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินรัก  
 

 ศูนย์การเรียนชุมชน( กศน.)   ๑  แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน   ๗  แห่ง 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
 

 ศูนย์บริการสาธารณสุข จํานวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองชุมพลเหนือ หมู่ที่ ๒ 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านคีรีวงศ์ หมู่ ๔ 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ําร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนทั้งหมด 

๔.๓ อาชญากรรม 

 ปัญหาอาชญากรรมภายในตําบลไม่มี แต่ก็มีการป้องกันโดยมีหน่วยให้บริการ ให้ประชาชนเกิดความรู้สึก
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่ 

-  ศูนย์ อปพร. /กู้ภัย     ๑  แห่ง 
 

๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือได้ให้ความสําคัญในการป้องกัน        
และรณรงค์ใหเ้ยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด รู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห ์

                     -  ผู้รับเบ้ียยังชีพคนชรา               ๖๖๕  คน 
                     -  ผู้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการ                ๑๑๙  คน 
                     -  ผู้รับเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์                ๑  คน           

 
๕ 



 
๕ การบริการพื้นฐาน   

 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง  
การคมนาคมของประชาชนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถจักรยานยนต์   

เน่ืองจากมีระยะทางไม่ไกลจากตัวอําเภอมากนัก  
  -  ถนนลาดยาง      ๗    สาย 
  -  ถนนคอนกรีต  (รวมสายเลก็ๆในหมู่บ้านด้วย)  ๒๙  สาย 
  -  ถนนลูกรัง / ถนนดิน     ๓๕  สาย 

 ๕.๒ การไฟฟา้ 
  -  จํานวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง    ๗    หมู่บ้าน 
  -  จํานวนประชาชนท่ีใช้ไฟฟ้าโดยประมาณ    ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ 

 ๕.๓ การประปา 
ระบบประปาหมู่บ้าน      ๗  แห่ง 

 ๕.๔ โทรศัพท ์
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะภายในตําบล     ๑๙ ตู้ 

๕.๕ รถยนต์สาํนักงาน      จํานวน  ๒  คนั 
  -   รถบรรทกุนํ้า      จํานวน ๑  คัน 
  -   รถกระเช้าไฟฟ้า     จํานวน ๑  คัน 
  -   รถจักรยานยนต์     จํานวน ๓ คัน 
  -   รถตู้       จํานวน  ๑  คนั 
         ๖ ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบ โดยมีความลาด 

เล็กน้อย  และมีลักษณะของดิน เป็นดินเหนียวปนทราย และดินร่วน มแีหล่งนํ้าที่ไหลผ่านได้แก่ คลองชลประทาน  
และคลองระบายนํ้าต่างๆ จึงเหมาะแก่การทําเกษตร เช่นการทํานา ทําไร่ ทําสวน และพืชผักสวนครัว  เป็นต้น 
 

 ๖.๒ การประมง 
 พ้ืนที่ในตําบลหนองชุมพลเหนือส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ทํานา ทําไร่ ทําสวนเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการเลี้ยง

ปลาบ้างในบางครัวเรือน  เพ่ือประกอบเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 

 ๖.๓ การปศสุัตว์ 
ตําบลหนองชุมพลเหนือประชาชนส่วนใหญนิ่ยมเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ได้แก่  เลี้ยงโค  เลี้ยงหมู  

เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่  เป็นต้น 
  

 ๖.๔ การบริการ 
  ร้านค้าทั่วไป      ๕๑  แห่ง 

ร้านตัดผม /เสริมสวย       ๕  แห่ง 
  ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ /รถยนต์      ๓  แห่ง 
                     ร้านซักอบรดี                                    ๒   แห่ง    

๖ 



๖.๕ การท่องเที่ยว 
 พ้ืนที่ในตําบลหนองชุมพลเหนือส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม แต่ก็มีพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นภูเขา 

และป่าไม้ แต่ยังไม่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 

๖.๖ การอุตสาหกรรม 
   โรงงานอุตสาหกรรม      ๑๗  แห่ง 
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

  ตลาดนัด       ๓  แห่ง 
  ลานตากข้าว       ๗  แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 
  กลุ่มทํานํ้าพริก       ๑  กลุ่ม 
  กลุ่มสตรีทอผ้า       ๑  กลุ่ม 
  กลุ่มทําปุ๋ยเกษตรอินทรีย์      ๑  กลุ่ม 
 

๖.๘ แรงงาน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รบัจ้างทั่วไป และรับราชการ ดังน้ัน

แรงงานส่วนใหญ่ภายในตําบลจึงมีอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ส่วนที่เหลือจะก็ไปหางานทํานอกพ้ืนที่ 
  และต่างจังหวัด 
 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้านการเกษตรและแหลง่น้ํา) 

 ๗.๑ ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร 

  -แหล่งนํ้าทางการเกษตร (ปริมาณนํ้าฝน) 
ความเพียงพอของปริมาณนํ้าฝนที่ใช้ในการทําการเกษตร    -ไม่เพียงพอ- 
-แหล่งนํ้าทางการเกษตร (แหล่งนํ้าธรรมชาติ)/ความเพียงพอของนํ้าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 
   แม่นํ้า   -ไม่มี- 
   ห้วย/ลําธาร  -เพียงพอ- 
   คลอง   -เพียงพอ- 
   หนองนํ้า/บึง  -เพียงพอ- 
-แหล่งนํ้าทางการเกษตร (มนุษย์สร้าง) 

คลองชลประทาน  -เพียงพอ- 
คลองระบายนํ้า  -เพียงพอ- 

  
 ๗.๒ ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
- ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
- แหล่งนํ้าธรรมชาติ    เพียงพอ 

๗ 



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 ๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนในตําบลหนองชุมพลเหนือส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ สถาบันองค์กรทางศาสนา 

-   วัด/สํานักสงฆ์     ๔  แห่ง 
  (วัดศีลคุณาราม ,วัดทรงธรรม , วัดมณีเลื่อน , วัดคีรีวงศ์) 

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป ี
- ประเพณีสงกรานต์ 
- ประเพณีลอยกระทง 
- ประเพณีงานไทยทรงดํา 

 ๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  - งานทอผ้าลายแตงโม 
  - ทําปุ๋ยอินทรย์ี 
  - ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาลาวโซ่ง 
 ๘.๔ สนิคา้พืน้เมืองและของท่ีระลึก 
  - ผ้าลายแตงโม 
  - นํ้าพริก 
  
๙. ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที ่
 ๙.๑ น้าํ 

- คลองชลประทาน จํานวน ๒ สาย ได้แก่ 
    -คลองสาย ๑ ขวา ท่าม่วง 
    -คลองสาย ๒๐ ซ้าย ๑ ขวา 
   

- ลําห้วย  จํานวน ๕ สายได้แก่ 
    -ลําห้วยอู่ตะเภา 
    -ลําห้วยพุหวาย 
    -ลําห้วยเสือ 
    -ลําห้วยโรง 
    -ลําห้วยประดู่ ๓ ข 

๙.๒ ป่าไม้ 
   - มีป่าไม้ขึ้นหนาแน่น โดยเฉพาะ หมู่ ๔ , ๕ , และหมู่ ๖ 

๙.๓ ภูเขา จํานวน ๑ ลูกได้แก่ 
   - ภูเขาอีบิด 
 

๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ตําบลหนองชุมพลเหนือมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

-ทรัพยากรดิน  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหมาะแก่การทาํการเกษตร 
-ทรัพยากรนํ้า  มีคลองชลประทาน คลองระบายนํ้า และลําห้วยไหลผ่าน 
- ทรัพยากรป่าไม้  มีต้นไมข้ึ้นอยู่ทั่วไป 

๘ 



 
สภาพทางเศรษฐกิจในพื้นทีตํ่าบลหนองชมุพลเหนือ 

  อาชีพ 
  ประชากรตําบลหนองชุมพลเหนือ ส่วนใหญป่ระกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทํานา, ทําไร่, ทําสวน)  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของครัวเรือนทั้งหมด อาชีพอ่ืนๆ (รับจ้าง, รับราชการ) คิดเป็นร้อยละ  ๕  ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 

************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  

 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  
สรุปย่อได้  ดังน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ๑๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล       
(ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทําร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชน
มาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 

๒. สาระสาคัญ 
๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่าง
ภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มี
ในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ี
ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อน
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทําให้เกิดภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการ
ร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ                                                  ๑๑ 



นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทําให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ย่ิงกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้า
หากไม่สามารถลดลงก็จะย่ิงทําให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
แตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมี
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจาก
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้า
และบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์
รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 
๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหน้ี
สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความย่ังยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงต่อเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่
เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปี
ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยาย
กําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน
การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าน้ี จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัว
ช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปน้ัน น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สา
หรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศ
ไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให้
เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมท้ังเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ 
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งนํ้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ี
อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

๑๒ 



นอกจากน้ัน ยังมีข้อจํากัดและความเส่ียงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะ
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดัน
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยง
ด้านการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การ
ดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจาย
ความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือ
หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี
ฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการ
ผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศใน
ระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคน
จากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึง
ลดลงตามลําดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก
ระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และ
การคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มี
การปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้าง
ความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดี
ขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

๑๓ 
 
 



แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ย
ยังตํ่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือ
ระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่าง ต้องอาศัยการ
เพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อ
ขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย
ภายนอกเป็นสําคัญ  

ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนิน
การไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเน่ืองประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร่งใส และขาดความ
รับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมท้ัง
การบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งน้ี ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมี
นัยยะที่สําคัญย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทย
ก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจําเป็นในการ
ลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ํา และที่สําคัญเง่ือนไขจาเป็นที่
ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกา    
ภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน
โดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกัน
ความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิต
ของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น 

๑๔ 



เง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว 

จะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการ
สร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังตํ่า และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลา่น้ีได้น้ัน  

จําเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยท่ี
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่ง
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมี
การจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาน้ันๆ ซึ่ง
การดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไป
ได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความ
เสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและ
ได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเป็น
เอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับ
นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาด
ความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

๑๕ 
 



และเพ่ือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมาย
ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และ
บริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้น้ัน 

จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่ งคั่ ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
 

๑๖ 



๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน 
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ 
ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์
ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
ทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ 
อาทิ                         ๑๗     



(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง                        ๑๘ 



๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนํ้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ 
เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
สังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ                              ๑๙ 



๒.๕ ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้ และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้
สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่าง
แผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แลว้ 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หนองชุมพลเหนือ   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงได้
จัดทําแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และ

ย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ  
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 
 

๒๐ 



๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น 
ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อ
ปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะข้ึนมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income 
Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดย
ขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งตํ่ากว่าศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว่าระดับที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง 
ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 
นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ตํ่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่าไทย 

 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ

แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ 
และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่ง
สมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จน
ประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาค
เกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า              ๒๑ 



ทําให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลัง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ 
ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑ .๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับตํ่าทําให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 
๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งน้ีการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วง
ครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อน
จากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้
จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลก
น้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

 
๒๒ 

 



๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 
ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อย
ละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุก
ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ใน

กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรช่ัน Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กําลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่าน
มา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังตํ่ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและตํ่ากว่า นอกจากน้ี กําลังแรงงานกลุ่ม
เจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของ
ประเทศในอนาคต 

 
 

๒๓ 
 



 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้น
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม
ในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 

ค่าใช้จ่าย เน่ืองจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจาก
การเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ 
เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็
ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับตํ่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้าน
รายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคน
รวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือ
ครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้ําด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม

คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองท่ีดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 

 
 

๒๔ 



(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทําให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากน้ี 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐ
ให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว 
ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนตําบลเพ่ือเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗         ๒๕ 



๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้
จึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัด
ในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทํา
ให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี 
๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์นํ้าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยใน
ปี ๒๕๕๕ ต้องนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนํ้ามันดิบมีการนําเข้า
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 
๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานตํ่ากว่า
อัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

 
 

๒๖ 
 



(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มนํ้าหลัก นํ้าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักนํ้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณนํ้าทําธรรมชาติ มีแอ่งนํ้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งนํ้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันํ้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจํากัดในเร่ืองขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบนํ้า และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้นํ้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งนํ้าของภาคส่วนต่างๆ มี
จํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรนํ้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 
๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ใน
ปี ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไป
ใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๑๐ ต่อปี เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ
ต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการ      
รีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยัง
พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการกําจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบ
สารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและ
เบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO 
๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถ
ควันดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จํานวนมาก
สําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความ
ร่วมมือและการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโนม้ลดลง สถานการณ์คุณภาพนํ้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสว่นแหล่งนํ้าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายนํ้าเสียจากชุมชน ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน มีจํานวน
ไม่เพียงพอต่อการบําบัดนํ้าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี
ปริมาณนํ้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดนํ้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้น
ได้เพียงรอ้ยละ ๓๑                                           ๒๗ 



(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไร
ก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ 
ที่มีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากใน
การเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากข้ึน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และ
ดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ้านวนประชากร
เสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ 
ในขณะที่นํ้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ   
ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิ
บาลอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) 
หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่
ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริต
เพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ 

ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง
และข้าราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเอง
ได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้                                        ๒๘ 



(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 
๕๒% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัท
จดทะเบียนไทย ให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืน
และสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อํานาจที่ส่วนกลางได้มอบอํานาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ
โดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งน้ี
การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ 
กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่าย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ 
๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานี
อนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอํานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การ
บริหารส่วนตําบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทํา
ให้การเลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

                        ๒๙ 



๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสน
ล้านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้น
ในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความ
ซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมท้ังกฎหมาย
เก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดัง
ปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ 
๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบ
กับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศ
ไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้          
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนา

ฯ 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 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ 
และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ 
ตามลําดับภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยง
ที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเร่ิมลดลงในปี ๒๕๗๐ 
ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 
 

๓๐ 



 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นตํ่าสําหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการ
เพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทําให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก

รับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
การขาดแคลนกําลังแรงงานทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของ
ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช. จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุง
ฐานข้อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นตํ่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อ
ปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาด
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง
ปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

           
 ๓๑ 



อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการ
คนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนตํ่าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือ
ทําให้จําเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ
ที่มีจํานวนมาก 

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

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของ
รัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหล่ือมล้ําและสร้างความ
เป็นธรรมอย่างย่ังยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการ
ใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็น
ธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 

มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ

เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมี
การเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ 
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยใน
การไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

  ๓๒ 



๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความ
ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการ
แข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่
สําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจํากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) 
โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมาก
ขึ้นโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคา
สินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ัง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกยํ้าปัญหาความเหลื่อม
ล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ 

สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหน้ีสาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ 
ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม           ๓๓ 



(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซํ้าเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มขึ้น ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝ่ัง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถ
ในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะ
ทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน 
๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจน
ให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความ
พร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ

กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่ 

๓๔ 



การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสงูที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 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) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม            ๓๕ 



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

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคล่ือนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่
สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะ
ของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรม
ซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรา้งการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับ
ที่จ้าเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  

๓๖ 



รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งนํ้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิง 

พ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มี
ความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการ
สร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐาน
รายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวก
ทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความสําคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว 
และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 

๓๗ 



(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา
ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) 
และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็น
ต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประ
จ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิม
ผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตร
ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ             ๓๘ 



(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วน
นําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่า
ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน 
จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า       ๓๙  



กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของ
คนต่างชาติ บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มนํ้า และ
องค์กรผู้นํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้ําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต 
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้าง
วินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญ
กับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝ่ัง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการ
ลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจ
ต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัย
พิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
 

๔๐ 



๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์
รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพฒันา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น
จํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคใต้ 
 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด

ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ น้ันต้ังอยู่ภาคใต้  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ อบต.  
มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคใต้  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน 
การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถ
ดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออม
ของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้มีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังน้ี    

 กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

        ๔๑ 
 



๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่

สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและ
ภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  
ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็น

ปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้
เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 

 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยว
ของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒ .๑ .๑  พัฒนาพ้ืนที่ เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนว
สะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนว
สะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒ .๑ .๒  พัฒนาพ้ืนที่ เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนว
เศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-
ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน  

 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้า 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ย่ังยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งนํ้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

๔๒ 



๓.ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง ๒ 
วิสัยทัศน์“ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

ความท้าทายที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถูกทําลายลง จึงต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศยัสัตว์ทะเล  
(ปะการังเทียม) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างระบบนิเวศให้เกิดความย่ังยืนความเช่ือมโยงของการท่องเที่ยว และพ้ืนที่
เศรษฐกิจยังไมค่รอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเฉล่ียปีละ ๕ เมตร จึงต้องดําเนินการป้องกันและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 
 
 พันธกิจ 

สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรนํ้า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และการท่องเที่ยวสร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC  
ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 

เป้าประสงค ์
สัตว์นํ้ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว)แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่

เศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเป็นระบบสู่ AECการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จหลัก (Key Perfomance Indicators : KPI)ที่ตอบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 
ระยะทางก่อสร้างถนนเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจจํานวน MOU ความร่วมมือการทอ่งเที่ยว 
และการค้าชายแดน ณ จุดผา่นแดนถาวรไทย – เมียนมาร์ความยาวแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ร้อยละที่ลดลงของพ้ืนที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) 

ร้อยละของความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
   กลยุทธ์ที่  ๑.๑ สร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสัตว์นํ้า 

กลยุทธ์ที่  ๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร 
        ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :ความเช่ือมโยงของการท่องเท่ียวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ AEC 
   กลยุทธ์ที่  ๒.๑ ก่อสร้างถนนเช่ือมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดน 
                                                   ถาวรไทย – เมยีนมาร์ 

       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
กลยุทธ์ที่  ๓.๑ ปักไม่ไผ่ชะลอคล่ืน 
กลยุทธ์ที่  ๓.๒ สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
กลยุทธ์ที่  ๓.๓ เรียงหินใหญ่กันคลื่น 

 
 
 
 
 

๔๓ 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุร ี
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ นา่กิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” 

พันธกิจ (Mission)  
๑. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการ

พัฒนา ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
๒. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สร้าง รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี 

ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ  
๔. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ

ตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่  
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุก

ภาคส่วน  
๖. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 

บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)  

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
เติบโต อย่างต่อเน่ือง  

๒. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง  

๓. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการ
ดําเนิน ชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้สูง 

๔. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และ การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมี
ขีด ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมา     
ภิบาลในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการให้สมดุล 

 
 
 
 

๔๔ 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาความมั่งคั่ง ด้านเศรษฐกิจจากฐาน การท่องเท่ียว การค้า 
                    การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ยกระดับการค้าการลงทุนการบริการของจังหวัดรองรับการเติบโต 
                           ของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียน และ การขยายตัวของเมือง  
                           หลวงและปริมณฑล  
                      ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ สาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการ 
                           เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เมือง  
                      ๑.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มี เอกลักษณ์และ 
                           แข่งขันได้  
                      ๑.๔ พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร  
                            และ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                      ๑.๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง รองรับการท่องเที่ยว การเช่ือมโยง เมืองกับ 
                           นานาชาติและการเติบโตสู่ ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
                      ๑.๖ พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับ การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 
                           ๔.๐ และรองรับสังคมดิจิทัล 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย  
                    และ สังคมคุณภาพท่ีพึ่งตนเองได้ ด้วยศาสตร์พระราชา 

 
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ 
                            สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการ สังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมือง 
                            เพชรบุรี น่าอยู่ พ่ึงตนเองได้  
                      ๒.๒ เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัด ให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่ง 
                           การเรียนรู้พร้อมรบการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
     ๒.๓ เสรมสร้างความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน 
                           และการบูรณาการภาครัฐ เพ่ือความม่ันคงของพ้ืนที่และทันสมัย  
                      ๒.๔ พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
                           ปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่ว ทุกพ้ืนที่  
                      ๒.๕ สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดีและอยู่ดีมีสุข 
                           ด้านกลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของ ตนเองอย่างเท่าทัน  
                      ๒.๖ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน รัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์ 
                            สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

๔๕ 



 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓  การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล  
                                         และย่ังยืน 

 
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการและ การใช้ประโยชน์จาก 
                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ย่ังยืนตลอดทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า 
                            ปลายนํ้า  
                       ๓.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการ 
                            พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการดูแล คุณภาพชีวิตประชาชน 
                       ๓.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่า อยู่สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ 
                             และ การจัดการในระดับสากล 
                       ๓.๔ ส่งเสริมการจัดการพลังงานท่ี ย่ังยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้  
                            คุณค่ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
                            และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดเพชรบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      แนวทางการพัฒนา ๑. งานด้านคมนาคมและการขนสง่ ก่อสร้างปรับปรุง 

                                                           บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทอ่ระบายนํ้า  
                          พัฒนาระบบจราจร 

         ๒. งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระไฟฟ้า–ประปา 
                                                      พัฒนาแหลง่คูคลอง และระบบชลประทาน 

              ๓. งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการ 
                                    บุกรุกทีส่าธารณะประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและคณุภาพชีวิต 
      แนวทางการพัฒนา  ๑. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 

               ๒. งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ 
           ผู้ป่วยเอดส์) 

     ๓. งานด้านการศึกษา 
  ๔. งานด้านการสาธารณสุข 

        ๕. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม และการรักษา 
                                         ความสงบเรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา ๑. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ๓. งานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๔๖ 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
   พาณิชกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 

        แนวทางการพัฒนา ๑. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
       ๒. งานด้านการพาณิชกรรม 

     ๓. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔. งานด้านการท่องเที่ยว 

 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา  ๑. งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

                     และสิ่งแวดล้อม 
        ๒. งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 

      ๓. งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ  
                                          การบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูม ิ

              ปัญญาท้องถิ่น 
          แนวทางการพัฒนา  ๑. งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ ์ 

                                                                             ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
                                                                             ท้องถิน่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

   
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการ 

                                         มสี่วนร่วมของประชาชน 
             แนวทางการพัฒนา    ๑. งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

                 ๒. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกัน 
       การทุจรติ 

             ๓. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
            ๔. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  

                     และสถานที่ปฏิบัติงาน 
                                                       ๕. งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ 

    ท้องถิ่น 
                                    ๖. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

                                         ๗. งานด้านการส่งเสริมค่านิยม  ๑๒  ประการ 
 
 
 
 
 
 

๔๗ 



 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    ๒.๑ วิสัยทศัน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
“หนองชุมพลเหนือ เป็นชุมชนนา่อยู่  น่าเที่ยว มีเศรษฐกิจที่ม่ันคง เกษตรกรรมแบบพอเพียง 

ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีดี่และมีส่วนรว่ม 
ในการบริหารจัดการ” 

    ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถดําเนินการ 
ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  ๗ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ๖. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีว่นร่วมของประชาชน 

   ๒.๓ เปา้ประสงค ์
๑. จัดให้มสีาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

                         ต่อความต้องการของประชาชน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสขุให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคน 

                         ในชุมชน ให้มคีวามเข้มแข็งและปลอดภัย 
๓.  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทีป่ลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพโปร่งใส 
๕. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 

   ๒.๔ ตัวชี้วัด 
 ๑. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลหนองชุมพลเหนือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

   ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการสนับสนุนให้ประชาชนมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
                          ได้อย่างเพียงพอ 

 ๓. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งและสามารพ่ึงตนเองได้เพ่ิมมากขึ้น 
   ๔. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมขึ้น 

 ๕. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 
        ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในตําบลดอนยางได้รับการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

 ๗. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในตําบล 
 
 
 
 
 

๔๘ 



  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานเพียงพอ 

                          ต่อความต้องการของประชาชน 
   ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
 ๔. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

                      ๕. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  ๒.๖ กลยุทธก์ารพัฒนา 

                  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                          กลยุทธ์การพัฒนา    ๑.๑ พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆภายในตําบล 

                   ๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  ๒   การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       กลยุทธ์การพัฒนา   ๒.๑  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๒  ให้บริการและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ 
       ประชาชน 

                                         ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน เด็ก 
            และสถาบัน   ครอบครัว 

                         ๒.๔ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
                          ๒.๕ การส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

        ๒.๖ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกัน    
                                                         อาชญากรรม  บรรเทาสาธารณะภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

                                    สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
       ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๓    การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ 
                                          เรียบร้อย 
               กลยุทธ์การพัฒนา ๓.๑ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกัน    

                                                         อาชญากรรม  บรรเทาสาธารณะภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
                                    สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๔     การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทนุ 
                                                       พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
                         กลยุทธ์การพัฒนา ๔.๑ ส่งเสริม และพัฒนาผลติภัณฑ์ต่างๆ ของตําบล 

                              ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวภายในตําบล 
                 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๕   การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนรุกัษ์ทรัพยากร 
                                                   ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       กลยุทธ์การพัฒนา       ๕.๑ การส่งเสริมให้ความรู้ในการรณรงค์และบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

                                   ๕.๒ การปลูกฝังและเสริมสรา้งจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด   
                                                ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

๔๙ 



 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๖  การพัฒนาด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปัญญา 
                                          ท้องถ่ิน 

               กลยุทธ์การพัฒนา ๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
                                                    และวันสําคญัต่างๆ 
                                              ๖.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
                                                   ท้องถิ่น 
         ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๗  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในองค์กร และการมีสว่นร่วม 
                                          ของประชาชน 

           กลยุทธ์การพัฒนา  ๗.๑ ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ        
                         ๗.๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ชุมชน                                   

                                      ๗.๓ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           

ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็น
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันทีม่ีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน 
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมอียู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึง่จะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   คือ  “เป็นชุมชน
แห่งการมีส่วนร่วม  อนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น  พัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  มีภูมคิุ้มกันทางสังคม  เพ่ือให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแขง็” 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕๐ 
 
 
 
 



๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
              ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองชุมพลเหนือ 
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  ดังน้ี  

จุดแข็ง (Strength) ขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองชุมพลเหนือ 
๑. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทํางานอย่างเพียงพอ 
๒. พนักงานปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ ความสามารถ 
๓. สามารถดําเนินการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เหมาะสมตามสภาพ 
๔. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
จุดอ่อน (Weakness)ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
๑.การทํางานในแต่ละส่วนขาดการประสานงานที่ดี  

           ๒. รายได้มจีํากัด เมื่อเทียบกับนโยบายของผู้บริหาร ภารกิจ หน้าที่และความต้องการของประชาชน 
 ๓.งบประมาณอบต.มีน้อยไม่เพียงพอต่อการดําเนินการโครงการใหญ่ๆ  ที่ใช้งบประมาณสูง 

๔.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึก ด้านสาธารณะ 
 

๕๑ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

ค่าเป้าหมาย 



 
โอกาส (Opportunities) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 

                    ๑.การเดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดมากนัก  สามารถติดต่อประสานงาน 
กับ หน่วยงานราชการอ่ืนๆได้ง่าย 

๒.มีเขตติดต่อกับหลายตําบล เช่น ตําบลวังมะนาว ตําบลหนองชุมพล ตําบลห้วยโรง และตําบล 
   หนองหญ้าปล้อง สามารถประสานความร่วมมือได้ 
๓.มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างงาน 
   และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 
อุปสรรค (Threats)ขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองชุมพลเหนือ 
๑.ความไม่มั่งคงของรัฐบาล ทาํให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในนโยบายและแนวทาง 
ในการปฏิบัติ 
๒.การบริหารงานขาดอิสระที่แท้จริง การทํางานมีข้อจํากัดหลายด้าน  
๓.ขาดการมีส่วนร่วมที่ดีจากประชาชนเช่นการประชาคมหมู่บ้าน 

 
       ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน  ได้ทําการประเมิน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่
สะดวก  เน่ืองจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ความต้องการ
ของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง
ตําบล 
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะไม่ทั่วถึง  ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง   
๑.๓ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยก ทางโค้ง ทางเช่ือม ทําให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการของประชาชน คือ จัดทําป้ายบอกการ
เตือนภัย ป้องกันอุบัติภัย  และจัดทําป้ายบอกเขต  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายจราจรและ
ป้ายซอยต่าง ๆ   

  ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ใหค้รบถ้วน 

    ๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการสนับสนุนในบางกิจกรรม ความต้องการของประชาชน 
        คือ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี 
       และคนเก่ง และสํานึกในวิถีท้องถิ่น ตามท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจขององค์กรปกครอง 

            ส่วนท้องถิ่น 
      ๒.๓ ดําเนินงานตามนโยบายถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้ครบถ้วน เช่น โครงการอาหาร 

       เสรมิ (นม)  อาหารกลางวัน และปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาในด้านกิจกรรมกีฬา 
                                 ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   
 

๕๒ 



     ๒.๔ ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในบางกิจกรรม ความต้องการของประชาชน 
คือ สนับสนุนและส่งเสริมให้สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานกับ อบต. และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ๓.๑ ยังเกิดการมั่วสุมของเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด 
    ๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทอ่งเที่ยว 
        ๔.๑ ยังขาดเงินทุนในการสนับสนุนกลุม่อาชีพต่างๆ ภายในตําบล 
        ๔.๒ ไมม่ตีลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ 
        ๔.๓ ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
    ๕. การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ พ้ืนทีส่าธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่ ความต้องการของประชาชน คือ จัดระบบรักษา 
                                ความสะอาดเรียบร้อยพ้ืนที่สาธารณะ  

     ๕.๒ สิ่งแวดล้อมถูกทําลาย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน 
           ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างประหยัดและจาํเป็น 

    ๖. การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๖.๑ วิถีชีวิตชุมชนกําลังจะสูญหายไปกับสังคมเมือง ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริม 

วิถีชีวิตของประชาชน และบุคลากรใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักพุทธศาสนา 
    ๖.๒ ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ กําลังจะหมดไป ไม่มผีู้สืบทอด  ความต้องการของประชาชน  

คือ ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู ่
กับชุมชนตลอดไปโดยเฉพาะประเพณีไทยทรงดํา 

                 ๖.๓ ปลูกฝักให้เด็กและเยาวชน รู้จักวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา และรูจ้ักเข้าวัดทําบุญ 
                               ตามงานบุญและพระเพณีต่างๆ 
  ๗. การบริหารจัดการในองค์กร และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

    ๗.๑ ประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการเมือง  
          การปกครองก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ความต้องการของประชาชน คือ สนับสนุนให้ 
          ประชาชนและบุคลากรของ อบต.  
          ได้รับความรู้  มีวิถีประชาธิปไตย  และยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

                       ๗.๒ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน ความต้องการของประชาชน 
                               คือ สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วม 
                               แก้ไข เช่น การประชุมประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  เป็นต้น 
 

 
 
 

******************************* 
 

 
 

๕๓ 
 



                                  ส่วนที่ ๓ 
             การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการสังคมและ 
ชุมชน 

 
เคหะและชุมชน กองช่าง สํานักปลัด 

๒ การพัฒนาด้านการ 
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต 

บริหารทั่วไป สร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

สํานักปลัด  

บริการชุมชนและ 
สังคม 

การศึกษา สํานักปลัด  

บริการชุมชนและ 
สังคม 

สาธารณสุข สํานักปลัด  

การดําเนินงานอ่ืน งบกลาง สํานักปลัด  

บริการชุมชนและ 
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สํานักปลัด  

๓ การพัฒนาด้านการ 
จัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ 
ภายใน 

สํานักงานปลัด กองช่าง 

บริหารทั่วไป การสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด  

๔ การพัฒนาด้านการ 
วางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชย 
กรรมและการ 
ท่องเที่ยว 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สานักปลัด  

บริการชุมชนและ 
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สานักปลัด 
 

๕ การพัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและ 
สังคม 

การสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

สานักปลัด  

๖ การพัฒนาด้าน 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สานักงานปลัด  

๕๔ 



 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๗ 

การพัฒนาด้านการ 
บริหารจัดการที่ดีใน 
องค์กร และการมี 
ส่วนร่วมของ 
ประชาชน 

 

บริหารทั่วไป 

 

บริหารงานทั่วไป 

 

สํานักปลัด 

กองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๕ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๒การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบติัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณคือ ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๐ 

แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๗ 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการ 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๒๔   
๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๖   

๓ การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๙   

๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 

๒   

๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๓   

๖ การพัฒนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕   

๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๕   

รวม    
 

 

 

 



 

 

 

๑๑ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการ 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

   

๓ การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

   

๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 

   

๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

   

๖ การพัฒนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

   

รวม    
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการ 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

   

๓ การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

   

๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 

   

๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ    



อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๖ การพัฒนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

   

รวม    
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

คิดเป็นร้อยละ จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ได้ดําเนินการ 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

   

๓ การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

   

๔ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 

   

๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

   

๖ การพัฒนาศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   

๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

   

รวม    
เชิงคุณภาพ 
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังน้ี 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางน้ํา 
  ๑.๒แนวทางก่อสร้าง บํารุง รักษาแหล่งนํ้า 
  ๑.๓ แนวทางพัฒนาด้านไฟฟ้า 
  ๑.๔ แนวทางการปรับปรุง สร้างหอกระจายข่าว เสียงตามสาย 
  ๑.๕ แนวทางการปรับปรุงศาลา อาคาร 
  ๑.๖ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๑แนวทางการสร้างรายได้ 



๒.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
๒.๔ แนวทางงานสังคมสงเคราะห์ 

๓. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๓.๑แนวทางสร้างความสงบเรียบร้อยให้ชุมชน 
 
 

๑๓ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 

  ๔.๑แนวทางสง่เสริมการผลิต 
  ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
๕.๑แนวทางทาํให้ท้องถิ่นสะอาด 
๕.๒ แนวทางการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
๗.๑แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพให้บริการประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. ผลที่ได้รับจากการดําเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

๒.๑ผลที่ได้รับหรือผลทีส่ําคญั  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ ได้ดําเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗–๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ผลจากการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นตําบลน้ัน  มีดังน้ี   

๑. ประชาชนมีนํ้าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๕. เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาทุกคน 
๖. ผู้สูงอายุ  ผูพิ้การ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๘. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
๙. ปัญหาไข้เลอืดออกลดลง 
๑๐. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑๑. ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับการป้องกันภัย 
๑๒. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของ อบต. 
๑๓. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 

สําหรบัในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี ้
๑. ประชาชนมีถนนที่มคีุณภาพดีขึ้น  
๒. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาที่สะดวกเพ่ิมมากขึ้น 
๓. มีแหล่งนํ้าเพียงพอต่อการทําเกษตรกรรม 
๔. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๕. พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือมีระบบระบายนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 
 

 
 

๒.๒ ผลกระทบ 
๑. การก่อสร้างถนนท่ีเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  ทําใหก้ารระบายนํ้าผิว

ดินได้ช้า เกิดนํ้าท่วมขังในบางจุด ทําให้ อบต. ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายนํ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 



 ๒. การพัฒนาที่เจริญขึ้นทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 
 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ทําให้ไมไ่ด้
รับความสะดวกในการใช้บริการ 
   
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนนิงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ 
  ปัญหาและอุปสรรค  
  ๑. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการตามโครงการได้ทันที 
  ๓. มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการบริหาร และการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนา 
  ๔. ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือเคร่ืองใช้เน่ืองด้วยงบประมาณจํานวนมีจํากัด 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ๑. ทําความเขา้ใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จําเป็น
และมีความสําคัญมากทีสุ่ด 
  ๒. ทําความเขา้ใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการทํางานต่าง ๆ ของ อบต. 
  ๓. สรรหาเครือ่งมือเคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ทันสมัยเพ่ือนํามาสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ  
 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
  ๑. ทําความเขา้ใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จําเป็น
และมีความสําคัญมากทีสุ่ด 
  ๒. ทําความเขา้ใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการทํางานต่าง ๆ ของ อบต. 
  ๓. สรรหาเครือ่งมือเคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ทันสมัยเพ่ือนํามาสู่การปฏิบัติงานได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ  
 

 
 

 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 
๑. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัด 
ทํายุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรฐับาล (ปี๒๕๕๘-๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์น้ัน จาํเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และกําหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทศิทางเดียวกัน  ดังน้ันจึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้
สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมคีวามสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
โดยมีสาระสําคัญของแตล่ะยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย 
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอําเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน  
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 

๑๖ 



(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย 
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่  

(๔) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ   

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา 

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอําหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบรหิารจัดการทั้ง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมคีวามเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศกัยภาพและอําหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ที่มีศักยภาพสงู และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มคีวามหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สูส่ากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
 
 
 

๑๗ 



(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผงัเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

       ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น 
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คณุค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝงัระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมใหค้นมีสขุภาวะที่ดี 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ 
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงใหท้ั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาค 
และเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

       ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการบริหาร 

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

๑๘ 



     ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ 
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มธีรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ใหม้ีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆใหท้ันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบนั  มีดังนี ้
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และสังคม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชา 

ชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง และย่ังยืนในอนาคต 

ให้ทัดเทียมอาเซี่ยนและประชาคมโลก 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรปัช่ันอย่างย่ังยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งทีดี่งามเพ่ือส่วนรวม 
กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรยีนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
รักษาประเพณีไทยอันงดงาม 
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ ่
มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รู้จักดํารงตน อยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น ไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย  
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย  
และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลัก 
ของศาสนาคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๑๙ 



การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ได้กําหนดประเด็น 
ที่ดําเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   

๑. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
๒. การขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๓.การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๔.การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๕.การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
๖.การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๗.การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๘.การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิัล 
๙.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๑๐. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๑๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์
๑๒. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๑๓. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๑๔. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๑๕. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๖. การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๑๗. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
๑.๒แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ 
กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๑และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสูก่ารเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศทีม่ีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สงู มีความมั่นคง และยั่งยืน สงัคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสูก่ารบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มัง่คั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ  การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จดัทําขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมนีวัตกรรมสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

๒๐ 
 



 
เป้าหมาย 
๑. การหลุดพน้จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ๕.๐ 
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๒ในปี๒๕๖๔เพ่ิมขึ้นเป็น๓๑๗,๐๕๑บาท  (๙,๓๒๕ดอลลาร์ 
สรอ.) และ๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ๒.๕ต่อปี 
            (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ๗.๕ในขณะที่ปรมิาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ๔.๐ต่อปี) 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสงัคมสูงวัย 
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 
๓. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 
๔ การสรา้งการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสทิธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

 
๕. การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธภิาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสทิธิภาพ และมีส่วนร่วม 

(๒) ขจัดการทจุริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 
 
 

๒๑ 
 



แนวทางการพฒันา 
๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพน้กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๑.๑) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน 

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญา 

๑.๒) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มทีักษะ 

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขนัในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๑.๓) การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจท่ามกลางการดําเนิน
นโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุน
ให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๑.๔) การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ 

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทัง้พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซอ่มบํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรม
ระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๑.๕) การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรข้ันปฐม 

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมลูค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมทีส่ญูเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จําเป็น 
หรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบรษิัทเพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับ
ที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  

๒๒ 



 
เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนดและจัดทาํกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและ
รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุม่คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต /วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมพีรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกสแ์ละพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส ์เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ
อ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งปัญญาและการเรยีนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสงูและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษทัการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกจิการเพ่ือสังคม 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรา้งสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๒.๑) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยช่วงวัยเด็ก ต้ังแต่

แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ 
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ใหม้ีการท้างานที่เหมาะสมตามศกัยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการ
ดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

     ๒.๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เทา่เทียมและทั่วถึง  โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ 

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง  

(๓) รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 
 

๒๓ 



    ๒.๓) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและทีอ่ยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลา้และสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสขุภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศนูย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสขุภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๒.๔) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ 

 
๓. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

๓.๑) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง 
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
ย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้
แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

    ๓.๒) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดย  
เฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ 

ยุติธรรม 
                   (๒)สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนด 

เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน 
แออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจ และเอกชน  

(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่คาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 
 

 
 
 

๒๔ 



๓.๓) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทา้กินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
นํ้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรนํ้า และบรูณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

       ๓.๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและการเข้าถงึกระบวน 
การยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศกัยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 
 

๔การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๔.๑)การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ 

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

  ๔.๒) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกสข์องประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด 
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความ 
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ใหม้ีความสะดวกและมีประสทิธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

  ๔.๓) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความสําคญักับนโยบายส่งเสริมการลงทนุและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน 
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

๕การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคํานึงถึง 

ขีดจํากัดและศกัยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนทีป่่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลกูไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มนํ้า และองค์กรผู้ใช้นํ้า คุม้ครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย 
 

๒๕ 



 
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การทอ่งเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่ 

โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรม่าใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและมลูค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๒) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แลว้ ที่มีประสิทธิภาพ 
ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๓) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสงัคม
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผูป้ระกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทํา
การเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทัง้ส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพ
ให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๔) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 
นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหมใ่ห้
มากที่สุด เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจดัในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ   ผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนภูุมิภาคลุ่มน้ํา
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๖) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน สง่เสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันนํ้าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรบัตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖ 



๖การบรหิารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธภิาพ 
๖.๑) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ 
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ 
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๖.๒) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหม้ีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ 
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๖.๓) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเ้หมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๔)การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลทีม่ปีระสิทธิภาพ  สร้างผลงานทีม่ีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มกีารใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่๑๒ 
ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) ขณะน้ีรัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย  โดยในเบ้ืองต้นได้กําหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ.
๒๕๕๘ – ๒๕๗๗)  ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ี ได้มกีารกําหนด
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์   ได้แก่  (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่กําหนดแผนและ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ดังน้ัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และนํายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นสําคญั 

๒๗ 



๒. การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
              ๒.๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมคีุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนา 
และดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลัง
แรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกัน
และควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย 
รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม  

    ๒.๒) ยุทธศาสตร์การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าํในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย 
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การ
เข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รูแ้ละทักษะที่
เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ัน
พ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การ
ลดความขัดแย้งในสังคมไทย     

   ๒.๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ให้ความสําคญักับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจทิัลภายใต้เง่ือนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรปูเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจ
ภาพยนตร์  การศึกษานานาชาติ  ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต้น  ทั้งน้ี 
โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเช่ือมโยงการผลิตและบรกิาร การพัฒนา 
SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม ่รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดย
จะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ย่ังยืน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
 

๒๘ 



๒.๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มปีระสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ ทั้งน้ีเพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  อย่างย่ังยืน 

       ๒.๕)ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและย่ังยืน  ให้
ความสําคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลมุ 
ดังน้ี (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหน่ียวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ 
ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสรมิสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเช่ือมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสรมิสร้างความมัน่คงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร ์(๗) รกัษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสรมิสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและนํ้า โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๒.๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผดิชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการ
บริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจที่มีประสทิธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
คอร์รัปช่ัน เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปช่ัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

๒.๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมอืงการเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความ
เหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล  

๒๙ 



และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและการผลติช้ินส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้าง
เครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๒.๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรบัปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมลูคา่เพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลีย่นแปลงไปนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคสว่นต่างๆท้ังเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณา
การระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยกา้วสู่การแข่งขันในศตวรรษ
หน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

๒.๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนที่ รวมทั้ง
ความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังน้ี (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมอืงศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน รวมทั้งความเช่ือมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการทีม่ีศักยภาพ และโครงการ
พัฒนาท่าเรือนํ้าลึกทวาย 

๒.๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ใหเ้กิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การ
ดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ใหเ้ข้าสู่มาตรฐานสากลและ
เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN ๒๐๑๕) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเช่ือมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

๓๐ 



๑.๓ แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
จากการวิเคราะห์ศักยภาพเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง ๒  ประกอบกับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภาค
นอกของกลุ่มจังหวัด (SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
และภาครัฐ โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ต้ังแต่ยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับภาค สามารถจดัทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
วิสัยทัศน์“ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

ความท้าทายที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลถูกทําลายลง จึงต้องสร้างแหล่งที่อยู่อาศยัสัตว์ทะเล  
(ปะการังเทียม) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างระบบนิเวศให้เกิดความย่ังยืนความเช่ือมโยงของการท่องเที่ยว และพ้ืนที่
เศรษฐกิจยังไมค่รอบคลุมพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะเฉล่ียปีละ ๕ เมตร จึงต้องดําเนินการป้องกันและแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 
 
 พันธกิจ 

สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรนํ้า เพ่ือเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และการท่องเที่ยวสร้างระบบเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่ AEC  
ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว) 

เป้าประสงค ์
สัตว์นํ้ามีที่อยู่อาศัยและเพาะพันธ์ุไม่มีระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพร้าว)แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่

เศรษฐกิจมีความเช่ือมโยงเป็นระบบสู่ AECการกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จหลัก (Key Perfomance Indicators : KPI)ที่ตอบสนองต่อประเด็นความท้าทาย 
ระยะทางก่อสร้างถนนเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจจํานวน MOU ความร่วมมือการทอ่งเที่ยว 
และการค้าชายแดน ณ จุดผา่นแดนถาวรไทย – เมียนมาร์ความยาวแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ร้อยละที่ลดลงของพ้ืนที่ระบาดของศัตรูพืช (มะพร้าว) 

ร้อยละของความพึงพอใจในการดําเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
  กลยุทธ์ที่  ๑.๑ สร้างปะการังเทียม เพ่ือเป็นแหล่งที่อยู่อาศยัของสัตว์นํ้า 

กลยุทธ์ที่   ๑.๒พัฒนาขีดความสามารถในการกําจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกร 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ :ความเชื่อมโยงของการท่องเท่ียวและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ AEC 
 กลยุทธ์ที่  ๒.๑ ก่อสร้างถนนเช่ือมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่  ๒.๒ สร้างความสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดน 
ถาวรไทย – เมยีนมาร์ 

 
 
 

๓๑ 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
กลยุทธ์ที่  ๓.๑ปักไม่ไผ่ชะลอคลื่น 
กลยุทธ์ที่  ๓.๒ สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
กลยุทธ์ที่  ๓.๓เรียงหินใหญ่กันคลื่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุร ี
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ นา่กิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” 

พันธกิจ (Mission)  
๑. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทางการ

พัฒนา ประเทศไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
๒. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

สร้าง รายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด  
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบครบวงจรให้มี 

ศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ  
๔. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการจัดการ

ตนเอง เป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่  
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุก

ภาคส่วน  
๖. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีดสมรรถนะ 

บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)  

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน
เติบโต อย่างต่อเน่ือง  

๒. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง  

๓. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบง่าย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในการ
ดําเนินชีวิต มีความสุข มีขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้สูง 

๔. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และ การใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมี
ขีด ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและธรรมา     
ภิบาลในการ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการให้สมดุล 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาความมั่งคั่ง ด้านเศรษฐกิจจากฐาน การท่องเท่ียว การค้า 
                    การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 
 
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ยกระดับการค้าการลงทุนการบริการของจังหวัดรองรับการเติบโต 
                           ของเมือง การเปิดประชาคมอาเซียน และ การขยายตัวของเมือง  
                           หลวงและปริมณฑล  
                      ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และ สาธารณูปโภคของจังหวัด รองรับการ 
                           เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เมือง  
                      ๑.๓ พัฒนาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มี เอกลักษณ์และ 
                           แข่งขันได้  
                      ๑.๔ พัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เช่ือมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร  
                            และ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                      ๑.๕ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง รองรับการท่องเที่ยว การเช่ือมโยง เมืองกับ 
                           นานาชาติและการเติบโตสู่ ประเทศที่ พัฒนาแล้ว  
                      ๑.๖ พัฒนาการบริการแห่งรัฐรองรับ การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 
                           ๔.๐ และรองรับสังคมดิจิทัล 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๒ การเสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย  
                    และ สังคมคุณภาพท่ีพึ่งตนเองได้ ด้วยศาสตร์พระราชา 

 
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนาชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเอง และส่งเสริมการสร้างและขยายระบบ 
                            สวัสดิการชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการ สังคมเพ่ือร่วมสร้างสังคมเมือง 
                            เพชรบุรี น่าอยู่ พ่ึงตนเองได้  
                      ๒.๒ เสริมสร้างความพร้อมของจังหวัด ให้มีศักยภาพในการเป็นเมืองแห่ง 
                           การเรียนรู้พร้อมรบการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สากล 
     ๒.๓ เสรมสร้างความมั่นคงและความ สงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน 
                           และการบูรณาการภาครัฐ เพ่ือความม่ันคงของพ้ืนที่และทันสมัย  
                      ๒.๔ พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
                           ปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่ว ทุกพ้ืนที่  
                      ๒.๕ สร้างเมืองแห่งสุขภาวะที่เข้มแข็ง เพ่ือประชาชนสุขภาพดีและอยู่ดีมีสุข 
                           ด้านกลไกชุมชน และความฉลาดรู้ของ ตนเองอย่างเท่าทัน  
                      ๒.๖ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงาน รัฐที่มีความเข็มแข็ง และสร้างสรรค์ 
                            สังคมเพชรบุรีที่ซื่อตรง โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 

 



 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓  การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล  
                                         และย่ังยืน 

 
แนวทางการพัฒนา ๓.๑ พัฒนากระบวนการจัดการและ การใช้ประโยชน์จาก 
                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ย่ังยืนตลอดทั้งต้นนํ้า กลางนํ้า 
                            ปลายนํ้า  
                       ๓.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สาธารณภัยให้มีมาตรฐาน รองรับการ 
                            พัฒนาทางเศรษฐกิจ และการดูแล คุณภาพชีวิตประชาชน 
                       ๓.๓ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่า อยู่สะอาด ร่มรื่น ด้วยธรรมชาติ 
                             และ การจัดการในระดับสากล 
                       ๓.๔ ส่งเสริมการจัดการพลังงานท่ี ย่ังยืน และการใช้ประโยชน์อย่างรู้  
                            คุณค่ารองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
                            และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๑สนิค้าเกษตร - อาหารมีคณุภาพและปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนา๑.๑การสง่เสริมการผลิตสินค้าเกษตร อาหารและอุตสาหกรรมเกษตร 
ที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

๑.๒ จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าให้มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับเกษตร 
                      ๑.๓ ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งใน 

และต่างประเทศ 
๑.๔  เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและส่งเสริม 
ให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี  และใช้ปุ๋ยชีวภาพ /จุลินทรท์ดแทน 
การใช้ปุ๋ยเคมี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี  ๒เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา ๒.๑พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  และป้องกันการกัด 

เซาะและรุกล้ําชายฝั่งทะเล  แม่นํ้า เสรมิสรา้งความมั่นคง ความสงบ 
เรียบและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ 

สร้างสุขภาพใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีเพชร 
 การอนุรักษ์ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ทีดี่งาม 

 
 
 

๓๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี ๓ เมืองท่องเที่ยวชั้นนาํของ ASEAN  และเป็นแหลง่ศึกษาดูงาน –    

ประชุมสัมมนาสําคัญระดับประเทศ 
แนวทางการพัฒนา ๓.๑   ส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวของกลุ่มครอบครัว 

และกลุ่มผู้ช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
          ๓.๒   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบความปลอดภัย  และสิ่งอํานวย 

ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 



๓.๓พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ภูมิทัศน์และกจิกรรมโดยอาศัยทุนทาง 
วัฒนธรรม  ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ 
วิสัยทัศน์   เมอืงเพชรบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  เป็นศูนย์รวมผลผลติ

ทางการเกษตร  แปรรูปอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างชุมชนโดยการมีส่วนร่วม ร่วมใจ
ต้านยาเสพติด   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสขุภาพที่ถ้วนหน้าส่งเสริมให้ท้องถิ่นร่วม
แก้ปัญหาชุมชน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอําเภอ 
  ๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  -จัดให้มีถนนทีไ่ด้มาตรฐาน และสร้างเครือข่ายการคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ติดต่อสัญจร 
  ได้ทุกหมู่บ้านและปรับปรุงถนนให้ใช้ได้ทุกๆฤดูกาล 
  -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -จัดให้มีนํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ครวัเรือน 
  -จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรได้ครอบคลุมทกุพ้ืนที่ 
  -จัดให้มีการวางผังเมือง 

 
  ๒. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาท้องถิ่น 

 -ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย การก่ออาชญากรรม การแพร่ 
 ระบาดของยาเสพติด และแหล่งอบายมุข 

  -ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักป้องกันภัยอันตรายต่างๆ 
-จัดให้มีการร่วมกันวางแผนในการป้องกันภัยธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

   
๓.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

  -ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพ่ึงพาตนเอง 
 -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

-ส่งเสริมให้มีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย 
-ส่งเสริมให้มีการออมในรูปแบบต่างๆ 
-ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต 
-ส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตและแปรรูปอาหาร 

 
 

๓๓ 
 
  ๔.ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 

  -ส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น มีสว่นร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
-ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่มีความเอ้ืออาทร มีนํ้าใจ มคีุณธรรม จริยธรรม 

-สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว 
-รณรงค์ใหค้วามรู้เรื่องการเมืองการปกครองแก่ประชาชนทุกระดับ 

-ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองทุกระดับ 



  -ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการแก้ไขปัญหา 
ร่วมกัน 

  -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  ๕.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -ส่งเสริมให้ประชาชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -จัดระบบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลดมลภาวะ 

  -ชุมชนจัดระบบควบคุม ตรวจสอบผลกระทบจากมลภาวะโรงงานและในชุมชน 
-ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมปลูกป่าและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม 

 
๖.ด้านการพัฒนาการบริหารและงานบริการ 

   -จัดให้มีเวทีประชาชน ประชาคม อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
  -ประสานการบริการจัดการของรัฐ โดยให้องค์กรต่างๆ ชุมชนและเอกชนมีส่วนร่วม  

ในการวางแผนการจัดการ 
  -ปรับทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตอบสนองต่อความ 

ต้องการของประชาชนในด้านการบริการ 
-หน่วยงานของรัฐต้องบริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม 
-ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐ 

 -ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริการการจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 
 

 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตจังหวัดเพชรบุร ี
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   แนวทางการพัฒนา ๑. งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุง 
บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายนํ้า  

พัฒนาระบบจราจร 
     ๒. งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระไฟฟ้า–ประปา  

พัฒนาแหล่งคคูลอง และระบบชลประทาน 
     ๓. งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการ 

บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
 
 

๓๔ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

   แนวทางการพัฒนา๑. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
               ๒. งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ 

ผู้ป่วยเอดส์) 
     ๓. งานด้านการศึกษา 

  ๔. งานด้านการสาธารณสุข 



        ๕. งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา 
ความสงบ เรียบร้อย 

 แนวทางการพัฒนา ๑. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      ๓. งานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทอ่งเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา๑. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
       ๒. งานด้านการพาณิชกรรม 

     ๓. งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔. งานด้านการท่องเที่ยว 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา๑. งานด้านการป้องกันและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
   ๒. งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 

     ๓. งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค 
   เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูม ิ

ปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา  ๑. งานด้านการส่งเสริม เผยแพร ่และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   

    ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน 

 แนวทางการพัฒนา๑. งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
                 ๒. งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการป้องกัน 

การทุจริต 
๓๕ 

             ๓. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
            ๔. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  

และสถานที่ปฏิบัติงาน 
๕. งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ 

ท้องถิ่น 
                                    ๖. งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 



๗. งานด้านการส่งเสริมค่านิยม  ๑๒  ประการ 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    ๒.๑ วิสัยทศัน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
“หนองชุมพลเหนือ เป็นชุมชนนา่อยู่  น่าเที่ยว มีเศรษฐกิจที่ม่ันคง เกษตรกรรมแบบพอเพียง 

ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อม ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีดี่และมีส่วนรว่ม 
ในการบริหารจัดการ” 

    ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ  ได้กําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถดําเนินการ 
ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้  ๗ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการและท่องเที่ยว 
๕. การพัฒนาด้านการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

  ๖. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมสีว่นร่วมของประชาชน 

 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. จัดให้มสีาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

ต่อความต้องการของประชาชน 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสขุให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนาสิ่งแวดล้อมคน 

ในชุมชน ใหม้คีวามเข้มแข็งและปลอดภัย 
๓.ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทีป่ลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสทิธิภาพโปร่งใส 
๕. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 

   ๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลหนองชุมพลเหนือเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

   ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการสนับสนุนให้ประชาชนมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

 ๓. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งและสามารพ่ึงตนเองได้เพ่ิมมากขึ้น 
   ๔. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมขึ้น 

 ๕. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้น 
        ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในตําบลดอนยางได้รับการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 

 ๗. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในตําบล 
๓๖ 

  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
 ๑. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐานเพียงพอ 

ต่อความต้องการของประชาชน 
   ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๓. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต 
 ๔. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 



                      ๕. มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  ๒.๖ กลยุทธ์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์การพัฒนา          ๑.๑พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆภายในตําบล 

 ๑.๒  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒การพัฒนาด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์การพัฒนา   ๒.๑  จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๒  ให้บริการและเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่     
ประชาชน 

                                         ๒.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน เด็ก 
และสถาบัน   ครอบครัว 

        ๒.๔ การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
                          ๒.๕ การส่งเสริมจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

        ๒.๖ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกัน    
อาชญากรรม  บรรเทาสาธารณะภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบ 
                                               เรียบร้อย 
กลยุทธ์การพัฒนา            ๓.๑ ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกัน    

อาชญากรรม  บรรเทาสาธารณะภัย และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๔การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
                   พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์การพัฒนา ๔.๑ส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของตําบล 

                                ๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตําบล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕   การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                                                          ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์การพัฒนา           ๕.๑ การส่งเสริมให้ความรู้ในการรณรงค์และบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 
                                    ๕.๒ การปลูกฝังและเสริมสรา้งจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด       

 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓๗ 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา๖  การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี   และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์การพัฒนา        ๖.๑แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และวันสําคัญต่างๆ 
                                                  ๖.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ๗    การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในองค์กร และการมีส่วนร่วม 
                                                         ของประชาชน 

กลยุทธ์การพัฒนา ๗.๑ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ        
๗.๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ชุมชน                                        

                               ๗.๓ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ           

ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็น
แนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันทีม่ีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากสภาวการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน 
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมอียู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทัง้สร้างโอกาสทางเศรษฐ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึง่จะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)   คือ  “เป็นชุมชน
แห่งการมีส่วนร่วม  อนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่น  พัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน  มีภูมคิุ้มกันทางสังคม  เพ่ือให้เป็น
ชุมชนที่เข้มแขง็” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๘ 
 
 
๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  

เป้าประสงค์  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
              ๓.๑การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองชุมพลเหนือ 
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  ดังน้ี  

จุดแข็ง (Strength) ขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองชุมพลเหนือ 
๑. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการทํางานอย่างเพียงพอ 
๒. พนักงานปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ ความสามารถ 
๓. สามารถดําเนินการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เหมาะสมตามสภาพ 
๔. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
จุดอ่อน (Weakness)ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
๑.การทํางานในแต่ละส่วนขาดการประสานงานที่ดี  

           ๒. รายได้มีจํากัด เมื่อเทียบกับนโยบายของผู้บริหาร ภารกิจ หน้าที่และความต้องการของประชาชน 
 ๓.งบประมาณอบต.มีน้อยไม่เพียงพอต่อการดําเนินการโครงการใหญ่ๆ  ที่ใช้งบประมาณสูง 

๔.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึก ด้านสาธารณะ 
 

๓๙ 
 

โอกาส (Opportunities) ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองชุมพลเหนือ 
                    ๑.การเดินทางสะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดมากนัก  สามารถติดต่อประสานงาน 
กับ หน่วยงานราชการอ่ืนๆได้ง่าย 

๒.มีเขตติดต่อกับหลายตําบล เช่น ตําบลวังมะนาว ตําบลหนองชุมพล ตําบลห้วยโรง และตําบล 
   หนองหญ้าปล้อง สามารถประสานความร่วมมือได้ 

ตัวชี้วัด 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ 

ค่าเป้าหมาย 



๓.มีทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างงาน 
   และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 
อุปสรรค (Threats)ขององค์การบริหารสว่นตําบลหนองชุมพลเหนือ 
๑.ความไม่มั่งคงของรัฐบาล ทาํให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในนโยบายและแนวทาง 
ในการปฏิบัติ 
๒.การบริหารงานขาดอิสระที่แท้จริง การทํางานมีข้อจํากัดหลายด้าน  
๓.ขาดการมีส่วนร่วมที่ดีจากประชาชนเช่นการประชาคมหมู่บ้าน 

 
       ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน  ได้ทําการประเมิน 

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   
๒. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑ การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่
สะดวก  เน่ืองจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ความต้องการ
ของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง
ตําบล 
๑.๒ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะไม่ทั่วถึง  ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง   
๑.๓ ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตามบริเวณทางแยก ทางโค้ง ทางเช่ือม ทําให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการของประชาชน คือ จัดทําป้ายบอกการ
เตือนภัย ป้องกันอุบัติภัย  และจัดทําป้ายบอกเขต  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายจราจรและ
ป้ายซอยต่าง ๆ   

  ๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑จัดสวัสดิการสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ให้ครบถ้วน 

    ๒.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดการสนับสนุนในบางกิจกรรม ความต้องการของประชาชน 
คือ ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาของสถานศึกษาในการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี 
และคนเก่ง และสํานึกในวิถีทอ้งถิ่น ตามท่ีอยู่ในขอบเขตอํานาจขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
      ๒.๓ ดําเนินงานตามนโยบายถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้ครบถ้วน เช่น โครงการอาหาร 

เสริม (นม)  อาหารกลางวัน และปฏิบัติงานร่วมกับสถานศกึษาในด้านกิจกรรมกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น   
 

๔๐ 
     ๒.๔ ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนในบางกิจกรรม ความต้องการของประชาชน 

คือ สนับสนุนและส่งเสริมให้สตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานกบั อบต. และองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 

  ๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
        ๓.๑ ยังเกิดการมั่วสุมของเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด 
    ๔. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการทอ่งเที่ยว 



        ๔.๑ ยังขาดเงินทุนในการสนับสนุนกลุม่อาชีพต่างๆ ภายในตําบล 
        ๔.๒ ไมม่ตีลาดรองรับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพ 
        ๔.๓ ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
    ๕. การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ พ้ืนทีส่าธารณะขาดการดูแลเอาใจใส่ ความต้องการของประชาชน คือ จัดระบบรักษา 
ความสะอาดเรียบร้อยพ้ืนที่สาธารณะ  

     ๕.๒ สิ่งแวดล้อมถูกทําลาย ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างประหยัดและจําเป็น 

    ๖. การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๖.๑ วิถีชีวิตชุมชนกําลังจะสูญหายไปกับสังคมเมือง ความต้องการของประชาชน คือ ส่งเสริม 

วิถีชีวิตของประชาชน และบุคลากรใหม้ีคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักพุทธศาสนา 
๖.๒ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ กําลังจะหมดไป ไม่มีผู้สืบทอด  ความต้องการของประชาชน  

คือ ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู ่
กับชุมชนตลอดไปโดยเฉพาะประเพณีไทยทรงดํา 

                 ๖.๓ ปลูกฝักให้เด็กและเยาวชน รู้จักวันสําคัญต่างๆ ทางศาสนา และรูจ้ักเข้าวัดทําบุญ 
ตามงานบุญและพระเพณีต่างๆ 
  ๗. การบริหารจัดการในองค์กร และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

               ๗.๑ ประชาชนบางกลุ่มยังมีความเข้าใจที่ไมต่รงกันในเรื่องของการเมือง การปกครอง  
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  ความต้องการของประชาชน คือ สนับสนุนให้ประชาชนและบุคลากรของ อบต.  

ได้รับความรู้  มีวิถีประชาธิปไตย  และยกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๗.๒ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงาน ความต้องการของประชาชน 

 คือ สนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด รว่มทํา และร่วมแก้ไข เช่น การประชุม 
ประชาคมเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  เป็นต้น 
 
   

 
 
 
 

๔๑ 
 
 
 
 

๓.๓ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเข่ือมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านความ
มั่นคง 

การพัฒนาและ
เสริมสรา้ง
ศักยภาพคน

การสรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเทา่
เทียมกันทางสังคม

การสรา้ง
ความสามารถใน

การแข่งขัน

การสรา้งการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดลอ้ม

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12

เมืองน่าอยูแ่ละประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองทอ่งเทีย่วช้ันนําของASEAN และเป็นแหล่งศึกษา
ดูงาน – ประชุมสมัมนาสําคญัระดับประเทศ 

สินค้าเกษตร – อาหารมีคุณภาพ 

และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การ ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง   

ด้านคุณภาพชีวิต ด้านแหล่งน้ํา ด้านคมนาคม  

ระบบสาธารณูปโภค

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมท่ี
ปลอดภัยจากสารพษิและเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส 

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และจารีตประเพณีท้องถิ่น 

ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบ
การศึกษา สาธารณสุขให้ท่ัวถึงรวมถึง
พัฒนาสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ให้มี
ความเข้มแข็งและปลอดภัย 

จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

1.1 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ตามแนวพระราชดําร ิ

1.2 ส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง 

 

2.1 จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

2.2ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ 
เยาวชน เด็กและสถาบัน   ครอบครัว 

2.4การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

่ ิ ั ึ ใ ้ ี ิ ิ

3.1พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรให้ 
สามารถใช้ประโยชน์ ได้
อย่างเพียงพอ 

 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุง  รักษาถนน  
สะพาน  ทางเท้า ท่อและ
รางระบายนํ้า 

4.2 พัฒนาระบบ
การจราจรการจัดทําป้าย
บอกเขตและป้ายซอย
ต่างๆ 

4 3 ขยายเขตไฟฟ้า และ

5.1 การส่งเสริมให้ความรู้ในการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 

5.2 การส่งเสริมสุขสุขภาพ
อนามัยในชุมชน 

5.3 การพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

5.4 บําบัดและจัดการขยะมูลฝอย 

ั ิ ั ์

6.1 แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และวันสาํคัญต่างๆ 

6.2 แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม  

 

 

ผลผลิต /โครงการ 

1.ด้านคุณภาพชีวิต  

6 โครงการ 

2.ด้านสรา้งเครือข่าย
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

17โครงการ 

1.ด้านคุณภาพชีวิต  

5 โครงการ 

1.ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

28 โครงการ 

 

1.ด้านคุณภาพชีวิต  

48  โครงการ 

2.ด้านคมนาคม  

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

2 โครงการ

การพัฒนาด้านการวางแผน  

การส่งเสิรมการลงทุน  

การพัฒนาด้านการ 

บริหารจัดการและการ 

การพัฒนาด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีตประเพณี  

การพัฒนากระบวนการ 

บริหารจัดการท่ีดีใน 

ด้านสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

์

การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหล่ือมลํ้าใน
ั

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้

่ ั่ ื

การเติบโตท่ี
เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม
เพ่ือการ
ั ่

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศสู่
ความม่ันคั่งและ
ั่ ื

การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลใน

ั

การพัฒนา 

โครงสร้าง 

พ้ืนฐานและ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพื่อการลงทุน ความเช่ือมโยงของการท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจ AEC การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 

ความเข็มแข็ง สังคม
สงเคราะ

สาธารณสุข การศึกษา การรักษาความ
สงบภายใน 

บริหาร
ท่ัวไป 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

การเกษตร การพาณิชย์ 

วิทยาศาสตร์ 

 เทคโนโลยี  

วิจัย และ 

การพัฒนาภาค 

เมือง และ 

พ้ืนท่ี 

การต่าง 

ประเทศ 

ประเทศเพื่อน 

งบกลาง 

ด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัน สําคัญต่างๆ 

7.1 ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
และสถาบันของชาติ     

7.2การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ แก่ชุมชน  

7.3ส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมของ

8.1 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

8.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและพัฒนารายได้
8.3 การปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ี วัสดุ ครภุณัฑ์
พร้อมการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้เพ่ือการ
บริการประชาชน 

1.ด้านแหล่งนํ้า 

34 โครงการ 

2.ด้านคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

45 โครงการ 

1.ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

12 โครงการ 

2.ด้านคุณภาพชีวิต  

32 โครงการ 

1.ด้านศาสนา ศลิปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และวัน สําคญัต่างๆ20 โครงการ 

2.ด้านคุณภาพชีวิต  

14 โครงการ 

 

1.ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

12 โครงการ 

 

1.ด้านคุณภาพชีวิต  

12 โครงการ 

 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

“ดอนยางเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  ส่งเสริมผลผลิตท่ีมีคณภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 

ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ

การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ํา 

การพัฒนาด้านคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมท่ี
ปลอดภัยจากสารพษิและเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

 

ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และจารีตประเพณี
ท้องถิ่น 

 

ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบ
การศึกษา สาธารณสุขให้ท่ัวถึงรวมถึง
พัฒนาสิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ให้มี
ความเข้มแข็งและปลอดภัย 

จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ชุ ม ช น มี ร ะ บ บ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณู ปการ  ด้ าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
มาตรฐานเพียงพอต่อ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนมีส่วนร่วม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดี และมีความม่ันคง
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชน มีอาชีพและ
รายได้ท่ีเพียงพอต่อการ
ดํารงชีวิต 

อบต.มีการบริหารจัดการ
ท่ีดีมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

 

มีศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 

แบบ ยท.02 

ด้านสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ด้านการบริหาร
จัดการท่ีดี 

ด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและวัน สําคัญต่างๆ 

1.1 พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ตามแนวพระราชดําร ิ

1.2 ส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจชุมชน
พ่ึงตนเอง 

 

2.1 จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 

2.2ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี ผู้สูงอายุ 
เยาวชน เด็กและสถาบัน   ครอบครัว 

2.4การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 

่ ิ ั ึ ใ ้ ี ิ ิ

3.1พัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 
และการเกษตรให้ 
สามารถใช้ประโยชน์ ได้
อย่างเพียงพอ 

 

4.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บํารุง  รักษาถนน  
สะพาน  ทางเท้า ท่อและ
รางระบายนํ้า 

4.2 พัฒนาระบบ
การจราจรการจัดทําป้าย
บอกเขตและป้ายซอย
ต่างๆ 

4 3 ขยายเขตไฟฟ้า และ

5.1 การส่งเสริมให้ความรู้ในการ
รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 

5.2 การส่งเสริมสุขสุขภาพ
อนามัยในชุมชน 

5.3 การพัฒนาระบบสุขภาพภาค
ประชาชน 

5.4 บําบัดและจัดการขยะมูลฝอย 

ั ิ ั ์

6.1 แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และวันสาํคัญต่างๆ 

6.2 แนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม  

 

เคหะและ
ชุมชน 

ความเข็มแข็ง สังคม
สงเคราะ

สาธารณสุข การศึกษา การรักษาความ
สงบภายใน 

บริหาร
ท่ัวไป 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

การเกษตร การพาณิชย์ งบกลาง 

7.1 ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
และสถาบันของชาติ     

7.2การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารตา่งๆ แก่ชุมชน  

7.3ส่งเสรมิพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และ
การมีส่วนร่วมของ

8.1 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

8.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและพัฒนารายได้
8.3 การปรับปรุงพัฒนา
สถานท่ี วัสดุ ครภุณัฑ์
พร้อมการนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้เพ่ือการ
บริการประชาชน

แผนงาน 



  อบต.หนองชุมพลเหนือ 
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  อบต.หนองชุมพลเหนือ 
อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร ี
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