
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 



คํานํา 
 

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๔๖  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถิ่น  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวของ  เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา  ความตองการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

  เพื่ อใหการดํา เนินการให เปนไปตามกฎหมายดังกลาว  จึ งตองจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน                 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมท่ีจะนําไปสูการ
ปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่
คณะผูบริหารหวังท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน   (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 

        องคการบริหารสวนตําบลบอแกว   

 

 

          อนุมัติ 

                   

                       ธนศักดิ์  เหลาแหลม 

         (นายธนศักดิ์  เหลาแหลม) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 
 

 



 

 

คําแถลงการณประกอบแผนพฒันาทองถิ่น 

          พระราชบัญญัติสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๔๖) ไดใหความสําคัญกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล โดยบัญญัติไวในมาตรา ๕๙ (๒) วาให
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และ  
มาตรา ๔๖ (๑) ใหสภาองคการบริหารสวนตาํบล มีอํานาจหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   

                  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  ตามขอ ๗  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น         (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  คณะทํางานไดรวบรวมขอมูลระเบียบ  ขอบังคับ  ประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน
ใหเสร็จสิ้นสมบูรณแลว  ไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
แลว  และผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบอ
แกวและไดใหความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

 
 

      คณะทํางาน 
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



คําแถลงการณประกอบแผนพฒันาทองถิ่น 
 

เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวทุกทาน 

         พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๕๔๖) ไดใหความสําคัญกับแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล โดยบัญญัติไวในมาตรา ๕๙ (๒) วาให
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และ  
มาตรา ๔๖ (๑) ใหสภาองคการบริหารสวนตาํบล มีอํานาจหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล   

      ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลบอแกว   จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน  ตามขอ ๗  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น         (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  คณะทํางานไดรวบรวมขอมูลระเบียบ  ขอบังคับ  ประกอบในการพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน
ใหเสร็จสิ้นสมบูรณแลว  ไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน
แลว  และผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบอ
แกวและไดใหความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  และผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

      

 

 

 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว 

 
 
 

 
 
 
 



สวนที่ ๑ 

 

 

คําขวัญ 

  คําขวัญประจําตําบล “ทิวเขางาม  นามบอแกว  ล้ําเลิศแลวการศึกษา  พัฒนาผาลายขิด แหลง 

ผลิตขาวเหนยีวออน  เที่ยวพักผอนผานางคอย ดูรอยของโบราณ” 

 

๑. ดานกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

 องคการบริหารสวนตําบลบอแกวเปนเขตการปกครอง ของอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ  ตั้งอยูเขตรอบนอก

ขององคการบริหารสวนตําบลตําบลนาคู อยูทางทิศเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ มีพื้นที่โดยประมาณ ๔๐.๐๖ ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ  ๒๕,๐๙๖ ไร หางจากจังหวัดกาฬสินธุประมาณ    ๘๖    กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีเขตติดตอพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใกลเคยีงดังตอไปนี้ 

 ๑.๑.๑ ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตตําบลหลุบเลา   อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร 

 ๑.๑.๒ ทิศใต      ติดตอกับตําบล โนนนาจาน   อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ 

 ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลนาคู   อําเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ 

 ๑.๑.๔ ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลสรางคอ  อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีภูมิประเทศเปนที่ราบ ลอมรอบดวยภูเขาทางทิศเหนือ   ทิศใต  

และทิศตะวันตก  

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว มี ๓ ฤดูกาล คือ  

๑.๓.๑ ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน มีนาคม ถึงเดอืน พฤษภาคม อากาศรอนจัดมาก 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 



  ๑.๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดอืนตุลาคม มีฝนตกชุกเปนบางชวงและไมตรงตาม  

ฤดูกาลเกษตรมักไมไดทําการเกษตรตรงตามฤดูกาล 

  ๑.๓.๓ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวมาก แหงแลง  

๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน

พื้นที่เปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   

  ๑.๕ ลักษณะของแหลงนํ้า 

  พื้นที่ตําบลบอแกวมีแหลงน้ําซึ่งประกอบดวย ดังนี้ 

  แหลงน้ําตามธรรมชาต ิ

  - ลําหวย  ๗  สาย 

  - บึง/หนองน้ําและอ่ืนๆ  ๓  แหง 

  - อางเก็บน้ํา ๑  แหง 

 

 แหลงน้ําที่สรางข้ึน 

  - ฝาย  ๒๒  แหง 

  - บอโยก   ๒๔  แหง 

 

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม 

 ในเขตตําบลบอแกวมีปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตท้ังหลาย ประชาชนในตําบล

สามารถใชประโยชนจากปาไมเพ่ือการดํารงชีพทั้งในดานอุปโภคบริโภค  เชน  ใชเปนอาหาร  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  เปน

สถานที่สัตวปาใชเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย  นอกจากนี้ปาไมยังเปนแหลงตนน้ําลําธาร  รักษาความชุมชื้นของดิน ดูดซับน้ํา  

ลดการพังทลายและการกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณ ชะลอการไหลของน้าํ  เปนแหลงรักษาสภาพแวดลอม  เอื้ออํานวยในการ 

เกิดฝน  ลดการระเหยของน้ํา  เปนแหลงกักเก็บปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ   ประชาชนยังสามารถใชประโยชนจากทรพัยากรปาไมเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ   



จึงนับไดวาปาไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกชีวิตในชุมชน  และบริเวณที่มีตนไมหลากหลายชนิดเปนเชิงเขา  มีตนไมขนาด 

ตาง ๆ กันขึ้นอยูอยางหนาแนนมีขอบเขต และมีความกวางใหญพอที่จะมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น  เชน  การ

เปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ  ความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา  นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ท่ีมีสัตวปาและสิ่งมีชีวิตอื่น 

อาศยัอยูอยางพึ่งพาอาศัยกัน และยังมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   

 

๒. ดานการเมือง/การปกครอง  

        ๒.๑ เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. ๒๕๓๙ 

กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะจากสภาตําบลบอแกว เปนองคการบริหารสวนตําบลบอแกว ใหมีสมาชิก

องคการบริหารสวนตําบลบอแกว  หมูบานละ ๒ คน มาจากการเลือกตั้ง  โดยมีนายธนศักดิ์  เหลาแหลม  เปนนายก

องคการบริหารสวนตําบลบอแกวคนปจจุบัน  

ตําบลบอแกวมี  ๑๔ หมูบาน  มีพื้นท่ีทั้งหมดโดยประมาณ  ๔๐.๐๖   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

๒๕,๐๙๖  ไร หางจากจังหวัดกาฬสินธุประมาณ    ๘๖   กิโลเมตร สภาพพื้นท่ีโดยทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลบอ

แกวมีเขตติดตอพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใกลเคยีงดังตอไปนี้ 

 ๑.๑.๑ ทิศเหนือ  ติดตอกับเขตตําบลหลุบเลา   อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร 

 ๑.๑.๒ ทิศใต      ติดตอกับตําบล โนนนาจาน   อําเภอนาคู   จังหวัดกาฬสินธุ 

 ๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลนาค ู  อําเภอนาคู    จังหวัดกาฬสนิธุ 

 ๑.๑.๔ ทิศตะวันตก   ติดตอกับตําบลสรางคอ  อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร 

ตําบลภูแลนชาง ปจจุบันอยูในเขตการปกครองของอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสนิธุ แบงการปกครอง 

ออกเปน ๑๔  หมูบาน ไดแก  

หมูที่   ๑   บานบอแกว   หมูที่   ๒    บานหินลาด 

  หมูที่   ๓    บานนางาม   หมูที่   ๔   บานดอนแคน   

  หมูที่   ๕   บานหวาน   หมูที่   ๖     บานมวงกุล 

  หมูที่   ๗    บานหวานพัฒนา  หมูที่   ๘   บานหินลาดใหม 

  หมูที่   ๙   บานหินลาดพัฒนา  หมูที่   ๑๐  บานทุงนางาม 



  หมูที่   ๑๑  บานโนนพัฒนา  หมูที่   ๑๒  บานบอแกวสามคัคี 

  หมูที่   ๑๓   บานมวงกุลโนนสะอาด หมูที่   ๑๔   บานดอนศิลา 

 

  

๒.๒ การเลือกต้ัง 

                     องคการบริหารสวนตําบลบอแกวแบงเขตการเลือกตั้ง เปน ๑ เขตเลือกตั้ง   

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตาํบลบอแกว สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตตําบลบอแกวยังมีสวนรวมในการบริหารงาน  การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตําบล  เสนอแนะ

ในกิจกรรมของตําบลในการดําเนินงานตาง ๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาทองถ่ินประชุมประชาคม

แกไขปญหาความยากจน ฯลฯ   

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันที่  ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)   

   -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว  ๖,๘๑๒      คน 

  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง  ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖) 

-  จาํนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายก อบต.บอแกว จํานวน   ๔,๔๕๖ คน  จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น

๖,๘๑๒  คน  คิดเปนรอยละ  ๖๕.๔๑   

   

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

แบบสรุปรายงานจํานวนประชากร  องคการบริหารสวนตาํบลบอแกว   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ประชากร จํานวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 

๒ 

๓ 

บานบอแกว 

บานหินลาด 

บานนางาม 

445 

259 

383 

421 

275 

395 

866 

534 

778 

279 

160 

216 



๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

บานดอนแคน 

บานหวาน 

บานมวงกุล 

บานหวานพัฒนา 

บานหินลาดใหม 

บานหินลาดพัฒนา 

บานทุงนางาม 

บานโนนพัฒนา 

บานบอแกวสามัคคี 

บานมวงกุลโนนสะอาด 

บานดอนศิลา 

220 

381 

316 

337 

383 

238 

343 

159 

319 

294 

257 

255 

364 

321 

347 

392 

207 

340 

164 

286 

321 

245 

475 

745 

637 

684 

775 

445 

683 

323 

605 

615 

502 

138 

223 

195 

212 

206 

149 

214 

95 

163 

176 

146 

รวม 4,334 4,333 8,667 2,572 

 
 

 

ที่มา : อางอิงขอมูลจาก สถิติบานจากทะเบียนบาน  แยกรายพื้นที่  ระดับตําบล  ขอมูลของ  ตําบลบอแกว  อําเภอนาคู  ของเดือน
ธันวาคม  พ.ศ. 2561  ( เพ่ิมขอมูล  7  พ.ย.2562) 

 

 

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร 

       จํานวนประชากรในเขตตําบลบอแกว  จําแนกตามอายุตามกลุม 

กลุมอายุ 
(ป) 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ชาย หญงิ รวม 

ต่ํากวา ๑๘  ป ๘๘๕ ๙๘๘ ๑,๘๗๓ 
อายุ ๑๘-๖๐ ป ๒,๗๕๖ ๒,๖๖๕ ๕,๔๒๑ 

อายุมากกวา ๖๐ ป ๗๒๑ ๖๗๐ ๑,๓๙๑ 
ที่มา : (อางอิงขอมูลจากขอมูล จปฐ. เดือน มีนาคม  ๒๕๕๙) 
 



๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศกึษา 

๑.๘.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน                                                  ๔           แหง 

  ๑.๘.๒  โรงเรียนประถมศึกษา                                                              ๔           แหง 

  ๑.๘.๓  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                                ๑          แหง   

๑.๘.๔   ศูนยการเรียนรูชุมชน                                                      ๑         แหง 

                    ๑.๘.๕  ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน               ๑๔         แหง 

 ๔.๒ สาธารณสุข 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค

ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิตเิขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม

ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานสาธารณสุข 

โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให

ความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  

ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูก

สุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากร

สวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลบอแกวพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดย

รวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   

  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 

     -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนในเขตพื้นท่ี  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  ๒   แหง      

        ๔.๓ อาชญากรรม 

  องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  

สวนมากครัวเรอืนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  วิธีการแกปญหาขององคการ

บริหารสวนตําบลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  คือการติดตั้งกลองวงจร

ปดในจุดท่ีเปนที่สาธารณะ  รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน

ดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครอง

ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะ



วิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง  แต

จะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถที่จะแกไขได  ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทาง

องคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได             

๔.๔ ยาเสพติด 

ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอนาคูได

แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูที่ติดยาเสพติด และยังไมพบผูคา 

เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลที่ชวย

สอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น  

เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปน

เรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลบอแกวก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 

  องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงนิอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 

๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนสง 

 ตําบลบอแกว  มีเสนทางระหวางจังหวัดสายนาคู  -  สกลนคร   ตัดผานการคมนาคมภายในเขต

ตําบล  โดยทั่วไปยังเปนถนนลูกรังมปีญหาดานการคมนาคมในฤดูฝน    

๕.๒ การไฟฟา 

ทุกหมูบานในเขตตําบลบอแกวไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน  ประมาณ  ๒,๔๓๔  ครัวเรือน   ทีมีไฟฟาใช

และประชากร   ประมาณ  ๘,๖๘๕ คน ที่ไดรบัประโยชน 

 

 ๕.๓ การประปา 



ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกวใชน้ําประปาประจําหมูบาน และบางครัวเรือนก็ใช

น้ําบาดาลสวนตัว  

๕.๔ โทรศัพท 

 (๑)  จาํนวนโทรศัพทสวนบุคคล    มีจํานวนเกือบทุกครัวเรือน 

 (๒)  หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ  ๑๐๐  ของพื้นที่ตําบลบอแกว 

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 

  - มีไปรษณีย  จาํนวน  ๑  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร – เสาร (วัน

เสารครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย    

 

 ๕.๖  เสนทางคมนาคม 

หมูบานในเขตตําบลบอแกวมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่ตําบลบอแกวที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

รอยละ  ๘๕  เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนินการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายภายในหมูบาน    ปจจุบันตําบลบอแกวมีเสนทางคมนาคม  ดังนี้ 

 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 

    เสนทางคมนาคมที่ใชติดตอในเขตตําบลบอแกวและพื้นท่ีใกลเคียงมีดังนี้ 

    ๑.๑)  ทางหลวงแผนดิน    

    -   สายตาํบลบอแกว - อําเภอนาคู 

    -   สายตาํบลบอแกว  -  ตําบลสรางคอ 

   ๑.๒)  สะพาน    จํานวน   -    สะพาน 

 

 

    

๖. ระบบเศรษฐกิจ 



๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตตําบลบอแกว รอยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลติทางการเกษตรท่ีสําคัญ  

ไดแก  ขาว  มันสาํปะหลัง  ยางพารา ฯลฯ  ดังนี้ 

-  อาชพีเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด         

-  อาชพีเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

-  อาชพีรับจาง  รอยละ       ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

-  อาชพีคาขาย  รอยละ       ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด       

ขอมูลพื้นฐานการเกษตรระดับตําบลบอแกว ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๖.๒ การประมง 

  (ในเขตตําบลบอแกวไมมีการประมง)  

๖.๓ การปสุสัตว 

-  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครวัเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  

เปด  โค  สุกร  กระบือ   

๖.๔ การบริการ 

   - โรงแรม/รีสอรท  จํานวน    ๓  แหง 

   - รานคา   จํานวน           ๘๕ แหง 

   - ปมน้ํามันขนาดเล็ก จํานวน   ๕ แหง 

 - โรงสีขาว  จํานวน           ๑๖ แหง 

๖.๕ การทองเที่ยว 

  -น้ําตกผานางคอย บานนางาม 

  - น้ําตกคําเตย  บานบอแกว 

  - ถ้ําพระ,ถ้ําเซียน บานหินลาด 

 

๖.๖ อตุสาหกรรม 



-  ไมมี 

 

           ๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  - กลุมกูยืมเงนิเศรษฐกิจชุมชน จํานวน  ๒๙ กลุม  

 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทอผา  จกัสาน 

๖.๘ แรงงาน 

  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  ๙๕  

เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพื้นท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ

แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป

ทํางานตางประเทศ  ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน

ใหญๆ  เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงาน  เพราะพื้นท่ีสวนมากเปนที่อยูอาศัย  ปญหานี้ยังไม

สามารถแกไขได 

 

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

 

จังหวัดกาฬสินธุ 
 

อบต.บอแกว 
 

จํานวนประชากรชาย ๔,๒๒๖ คน 

จํานวนประชากรหญิง ๔,๒๗๖ คน 

จํานวนครวัเรือนทั้งหมด ๒,๒๓๒ ครวัเรือน 

พื้นที ่ ๒๘,๐๙๒ ไร 

ขอมูลทั่วไป  

หมูบาน/ชมุชน ชาย หญิง ครวัเรือน พื้นที่ (ไร) 

ดอนศิลา ม.๑๔ ๒๕๖ ๒๖๑ ๑๒๗ ๑,๔๐๐ 

ดอนแคน ม.๔ ๒๓๕ ๒๔๙ ๑๒๐ ๙๕๐ 



ทุงนางาม ม.๑๐ ๓๓๖ ๓๓๒ ๑๘๐ ๑,๔๐๐ 

นางาม ม.๓ ๒๗๑ ๒๗๓ ๒๐๒ ๑,๐๑๐ 

บอแกว ม.๑ ๔๕๗ ๔๒๑ ๒๑๖ ๑,๕๑๔ 

บอแกวสามคัค ีม.๑๒ ๒๖๖ ๒๗๐ ๑๔๓ ๑,๓๒๙ 

มวงกุล ม.๖ ๓๒๒ ๓๓๖ ๑๘๒ ๑,๐๔๕ 

มวงกุลโนนสะอาด ม.๑๓ ๓๒๐ ๓๒๙ ๑๕๖ ๑,๖๐๐ 

หวาน ม.๕ ๓๘๔ ๔๐๓ ๑๖๔ ๙,๗๓๑ 

หวานพัฒนา ม.๗ ๓๔๒ ๓๗๐ ๑๙๗ ๒,๗๕๐ 

หินลาด ม.๒ ๒๖๒ ๒๘๙ ๑๕๖ ๒,๔๔๓ 

หินลาดพฒันา ม.๙ ๒๔๑ ๒๐๕ ๑๑๖ ๔๑๐ 

หินลาดใหม ม.๘ ๓๙๒ ๓๘๙ ๑๙๒ ๑,๔๑๐ 

โนนพัฒนา ม.๑๑ ๑๔๒ ๑๔๙ ๘๑ ๑,๑๐๐ 
 

 

 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผูที่นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ   ๑๐๐  

   - วัด/สาํนักสงฆ จํานวน  ๑๓  แหง  

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป 

  ๑. ประเพณีวันสงกรานต  ซึ่งจัดข้ึนในระหวางวันท่ี ๑๒ – ๑๖ เมษายนของทุกป โดยมีพิธีรดน้ํา 

ขอพรผูสูงอายุ  ทําบุญตักบาตร 

  ๒. ประเพณีลอยกระทง  ซึ่งจัดข้ึนในระหวางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกป  โดยมี 

ขบวนฟอนรําที่สวยงาม 

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 



  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทําเครื่องจัก

สารใชสาํหรับในครัวเรือน  วิธีการทอผาพื้นเมือง   

  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน (ภาษาภูไท)   

๘.๔ สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขตตําบลบอแกวไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง 

ไดแก  ตะกราพลาสติก ผาพื้นเมือง เสื้อเย็บมือ เคร่ืองจักรสานที่ทําจากไมไผ      

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ํา  ที่ใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และหนองน้ําธรรมชาติซึ่งจะตองนํามาผาน

กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได ไมสามารถใชดื่ม

และอุปโภคได 

๙.๒ ปาไม  ในเขตตําบลบอแกวมีปาไมประเภทเต็งรัง 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตตําบลมีภูเขาภูพาน 

๙.๔ คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นท่ีของตําบลบอแกวสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  

ตามลําดับ  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  

อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถ

ที่จะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บรโิภคได  ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน   และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอ

ฤดูฝน  

มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่

สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแกไขปญหา ตําบลบอแกวได

จัดทําโครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะ

รองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นท่ีของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ  

 

๑๐. อื่น ๆ  

 ๑๐.๑  การแกไขปญหา 



๑)  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมอืกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ 

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและไดรับความ

คุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง  รับทราบปญหาและเรงแกไข 

๒)  อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน  

  ๓)  รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและน้ํา

ใหเหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส  

  ๔)  รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรงคปองกัน  สุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน  สงเสรมิ  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   

  ๕)  สงเสริม  สนับสนุน  เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศกึษา  จัดกิจกรรมใหความรูตาง ๆ      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี ๒ 

 

 

 

๑.  ความสัมพนัธระหวางแผนพฒันาระดับมหาภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดย

มุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยู

ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ

ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. 

๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรปุยอได  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 



๑. ความเปนมา 

คณะรฐัมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่

ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอราง

ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป 

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 

๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) 

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ 

(Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่

คณะรฐัมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาค

ราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย  และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบ

ยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการ

ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหนวยงานตางๆ จะไดนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา

ในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติทําใหภูมิ

ทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของ

ประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความ

ยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมี

โครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการ

สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่น ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางย่ิงภายใต

อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายได

ระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวใน

กลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ

สาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูใน

กลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวม

ประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขนัและขบัเคลื่อนการเจรญิเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่ง



การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด

ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่น ๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย 

อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึง่ลวนแลวเปนความเสี่ยงในการ

ดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลก

เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แตชองวางทางสังคม

ก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะย่ิงทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน

ขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูล

ขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบใน

ขณะที่ศนูยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะ

ยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ

วิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการ

คลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนนิมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิด

ภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการ

พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะทีก่ารพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้น

ขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการ

พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก

ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ

ที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 

ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไข

ดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริม

จุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายาม

คงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศ

ดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัย

ผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคแีละพหุภาคีเปนองคประกอบสําคญัในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับ

การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง

เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉรยิะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทาํใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบ

กันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนา

เทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตอง

ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตาง 

ๆ รวมทั้งนํ้ามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ 

รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 



นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผัน

ผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิด

การแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศ

กลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่

ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวน

ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับ

ลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน

ภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศ

ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูใน

กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ 

ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ

บริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต 

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผล

ใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความ

ยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับ

การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร

ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความรวมมือระหวาง

ประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสู

ระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชน

ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความย่ังยืน

ทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการ

ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตาง ๆ 

สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุน

ใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของ

ประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลน

แรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม

ตาง ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของ

เศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและ

บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและ

พัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนา



นวัตกรรมมนีอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือ

การพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมาย

ยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมปีญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่น

และไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหา

ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมอืงและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทกุดาน 

ทั้งน้ี ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลง

โครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญย่ิงตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนใน

วัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการ

ลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ

ขอจํากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ

ประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับ

ศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูป

กฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหา

ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทาํใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบรหิารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทย

ย่ิงตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่

การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันใน

ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง

และขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบ

ของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ 

ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งราก

ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน

สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทย

จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และ

ปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถย่ังยืน

ไปไดในระยะยาว 

ทั้งน้ี เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทย

อยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตอง

เผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหา

โอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

อยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน โดยที่

ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ

ทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ

เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปน



อยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่

รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ 

เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางย่ังยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส

และขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับ

การยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน

ทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศ

ในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการ

เปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือ

เปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝาย

บริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี 

“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ

ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน 

เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบท

โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและ

การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวย

ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือ

กับภัยคกุคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่ง

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุก

คนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคน

ตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งส่ิงที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 



๒.๒ วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคตพิจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ 

อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู

อยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม

ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ

ประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน 

ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี

ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาต ิ

ในการที่จะบรรลวุิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคน้ัน จําเปนจะตองมีการวางแผนและ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึง

จําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี

การบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน 

เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง 

มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินด ี



สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะ

ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) 

ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัย

คุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองให

ความสําคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปน

ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา

อยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง

การคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิง

ยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการ

บริหารจัดการทั้งในภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การ

สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา

เพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 



(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศใน

ระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนิน

ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรบัไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรใน

การพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ี

มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทลัและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูง

ขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการ

สุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงนิและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจรญิ จัดระบบผังเมืองที่มปีระสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและ

เศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตาง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดาน

การตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรง

ของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย 

มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชวีิตใหสนับสนนุการเจรญิเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 

(๔) การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ดี 



(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครวัไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจ

ใหเขมแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและ

สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรกัษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๔) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือใหหนวยงานภาครฐัมีขนาดท่ี

เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิ

บาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 



(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครฐั 

 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทาง

ในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน 

ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกัน

ตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลเุปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความ

รวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับ

บทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สู

เปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และแผนในระดับตาง ๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถ

ระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนิน

การตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสูการ

ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว   



ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว   มีความ

สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงไดจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกนัการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ

แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปด

เศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ 

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพ

การผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่

๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  

(๓) การสนบัสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 



๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวา

เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป 

จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ  

๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลาง

ขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ย

เพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําให

ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ

ลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลง

จากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปร

และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง 

โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดย

ภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหาร

จัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของ

บริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ

เคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่

ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา 

ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวาง

ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 

๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการขับเคลื่อนการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่

เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม 

แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมีความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถ

ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งน้ีการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 

๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง

ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

 



๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาเชิง

โครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวา

เศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษา

วินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการ

พัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจมาอยางตอเน่ืองเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง

เพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวา

แมจะอยู 

 

ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปน

ขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมีพลังการ

ขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน

และการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. 

๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที ่๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศ

ที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้น

ประเทศไทยไดรบัการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดีขึ้น

จากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน 

แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับ

ในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูใน

ระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ 

GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครฐัประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา

แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ 

GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอ

ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยังไม

สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบรหิารจัดการ

กิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไม

เพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนม

ลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา



เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยาง

เปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยัง

ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอ

การทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอ

ความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 

๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุม

วัยรุนทีม่ีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ 

และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen 

Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึน้ชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคน

ในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอย

ละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว 

และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอย

ละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบ

อาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่

เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ 

๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระ

คาใชจายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับ 

คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 

อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว 

ครวัเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครวัเสี่ยงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด

เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและ

การบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของ

ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษา

อยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ 



นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตาง ๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความ

ซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรปัชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทยเรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได สัดสวนคนจน

ลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวัน

เฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดาน

รายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับ

กลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายได

ทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐  

ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนา

ไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคน

เพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดสวนการถือ

ครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยที่สดุ ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาด

ประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการที่ดนิวางเปลาของภาครฐั 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับปริญญา

ตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเร่ืองคา

ครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี

มากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาใน

เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย

ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาท ิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากร

ระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการคุมครองมาก

ขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําให

แรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอก

ระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง

กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากน้ี ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความ

เปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครองทางดาน

สุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรกัษาพยาบาล

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 



๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน 

สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูใน

ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศยั

ยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอย

และรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเร่ิมใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู

อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิ

การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาด

ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอา

วัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการของ

ชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผน 

ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนบัสนุนทั้งในดาน

องคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ

เชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและ

อาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงนิ รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ 

ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตาง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน 

และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรมอยาง

ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพ่ือการผลิตทาง

การเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นท่ีปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไม

ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ 

ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี

ปญหาความเสื่อมโทรมของดนิจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของ

ดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมี

ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการ

ถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยาง

ตอเนื่องเปนเวลานาน 



(๓) ปาชายเลนและระบบนเิวศชายฝงถกูทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่น ๆ จํานวนมาก 

เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มี

พื้นท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเร่ิมมีนโยบายปกปองปา

ชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ในระหวาง

ป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มี

ปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตว

น้ําที่เพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดีขึ้น 

ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไม

เพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลาน

บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมี

การนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นรอยละ 

๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมี

อัตราการเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใช

พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ํา

หลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลง 

 

เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการ

กักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาล

ที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมี

คาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ 

๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตาง ๆ  มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยัง

ไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย

ตอคนตอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตอง

ตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปรมิาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้น

ถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 

๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซาก

ของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก

ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น 

แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 



(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง

อากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) 

โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พ้ืนที่อื่น เชน กรุงเทพฯ 

ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุง

มาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปน

ผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทาง

จักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต

จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางาน

ระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (พ.ศ. 

๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจรญิเติบโตของชมุชน โดยปจจุบัน 

มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือน

กระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเตบิโตลดลงในชวง ๕ ปที่

ผานมา ทั้งน้ีเนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ 

เรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชน

ที่ดินมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณ

การปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบ

ตอภาคการผลติและวิถกีารดารงชีวติของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลาน

บาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่

มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวา

ภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลให

ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเส่ียงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนีความ

อยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แต

องคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศ



ไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ

สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี

อยางนอย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 

หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ 

ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรฐัหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงาน

ที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับ

นักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ

รับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวน

ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใช

ศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปด

ขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยาง

ตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มี

คะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียน

ไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งใน

ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค 

และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ 

 

อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูใน

การควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให

ขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจาก

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจใหแก อปท. 

ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 

๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ 

อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗ 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนด

ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจ

ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครอง



สวนทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศกึษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

ประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอน

ของอํานาจหนาที่และเขตพ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการ

จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และ

ปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้ง

ของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการ

สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 

ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของ

การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรปูแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐาน

จับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต

คอรรปัชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจรติเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้น

ในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมขึ้นและในปจจุบัน

ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ

มาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหา

เหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 

พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น

ไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน

พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก

หมายถึงมีคอรรปัชันนอย) 

 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ 

ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

(๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลัง

แรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลาน้ี เศรษฐกิจ

ไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําให

เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน



กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดัก

ประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงขึ้น

เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดาน

การคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้น

ของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความ

ตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชา

กวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา

ประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร 

สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุม

เสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรี

ในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการ

ดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ 

จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจาก

ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทกัษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทย

อาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพ

ชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการ

พัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกคร้ังเมื่อการ

ปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึง่อยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 

ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทาง

เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและ

บางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวย

รอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร  

 

มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คน

ยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร

ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 



การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้น ๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อ

รองรบัการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม 

ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ

ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุน

ต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําให

จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศกึษาในพื้นท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อตอ

การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหาร

จัดการและการปรับปรงุประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรม

โดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 

๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ

บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางย่ังยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และ

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ

ภาครฐั โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงนิการคลังเพ่ือ

สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 

สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาค

ครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมี

อํานาจภาครฐัหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปน

ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลว

จะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ 

 



เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาด

แคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ

มากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย 

การใหบรกิารสุขภาพในรปูแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มี

บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ 

Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ

รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบรโิภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดยหากภาคการผลิต

ที่ปรบัตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทาใหความสามารถในการ

แขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ 

ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม 

มากขึ้น 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ 

หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสใน

การใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือน

บานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจใหเปนศนูยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและ

บรกิารมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนา

ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความ

รับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคา

สินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ

ในการผลิตสินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมท่ัวถึง ยังมี

แนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจ

แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกจิโลกยังมีความเสี่ยงทีจ่ะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 

ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน



ยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความ

เสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ 

ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรปูธรรม  

 

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การขยายตัวของ

เครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคต ิและความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวาง

บุคคล กระบวนการเรยีนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอสถานการณความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปน

ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลง

นาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรค

ระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นท่ีชุมน้ํา เกิดการกัด

เซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร 

สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยคร้ังขึ้น

และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และ

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือน

กระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

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

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 

๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนว

ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกัน

ทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทา

เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยาง

ย่ังยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

 

 

 

 



๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและ

ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดย

วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ

ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการ

บรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร

ของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิสติกส

ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลง

อุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร 

สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 

๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ 

ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน 

 



๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทยีมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน

และเปนธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนํ้า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการลงทุนในการ

วิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมี

บทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะ

โดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ

สมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ

แรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงาน

และปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยาย

ไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 



๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลาง

การดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการ

ขยายตลาดท่ีมีแบรนดสนิคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึน้ ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการ

เปนศนูยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทนุโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยง

พื้นที ่

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง

และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทา

อากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ

โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอม

บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการ

ผลิตในภูมิภาคอาเซยีน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเปนสินคาเกษตร

แปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการ

ผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน 

จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ 

รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท

เพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่

เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความ

เชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรบัการเตบิโตของการทองเที่ยวทาง 

 

ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียว

และสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการ

ทองเท่ียวใหสามารถแขงขนัไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการ

พัฒนาดานการทองเท่ียวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจน

สงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคม

ขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี 

เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต

และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซยีนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิ

สติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงนิทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนํา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 



ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหง

ปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด

พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคา

ระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรบัผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ

ชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสราง

ผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสราง

เสรมิและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ

ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรางความ

รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศกึษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมทั้ง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรยีน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับ

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทยเพ่ือรองรบัการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ

การบริหารทรพัยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการ

ใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรพัยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการ

เปนศนูยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการ 

สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) 

และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ

รวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาค

สวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน 



๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่ เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรปูแบบที่หลากหลายทั้งในดานการ

จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ

และความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวัน

สําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนบัสนุนให

แรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอน

ทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ี

สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก โดย (๑) 

พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบ

สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย

ดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 

Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรราย

ยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบและ

เขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของ

หนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี

สิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย

เพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับความเปน

เมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสราง

ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดย

คํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 



รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ

อยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตัง้เขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ ใหความสําคัญกับนโยบาย

สงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการ

จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิ

ประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและ

การผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ

ศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคบั

ใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ

ระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรกัษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพื่อการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกัน

การถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูล

ทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการ

แรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุม

ผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรปูระบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการที่มี

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 

 

๕.๕.๔ การจัดการมลพษิและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย 

และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบรโิภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ

เปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่

กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคน

ในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคบัใชกฎหมาย 



๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซยีนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา 

โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร

จัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพ

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลด

ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสรมิความรวมมือ

ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกัน

เมืองและพื้นท่ีชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ

ใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผน

ธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รนุแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง 

เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการ

ประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลัก

ธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ

นาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม ประเมินผล

โครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  

เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึด

แนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต  ซึ่งเทศองคการบริหารสวนตําบลตําบลบาน

เหลื่อมนั้นตั้งอยูภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนา



ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจ

และสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ

ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน  ฟนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังน้ี    

 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให

จังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบ

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุม

จังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 

 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ มีภูมิคุมกันตอ

ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึด คน  

ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการ

พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือสราง

โอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  

เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ี

ของประเทศ ดังน้ี 

 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐานการพัฒนาดาน

อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรปูการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เชน พื้นที่เขต

เศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจ

ระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจ

เชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  

พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 



 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขต

เศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเชิงพื้นที่ เชน 

การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน 

พิษณุโลก และขอนแกน 

  

๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลง

น้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพัฒนา

ศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้งองคกรรวมภาครฐัและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพื่อ

สงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน 

  (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 

  (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความมั่นคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน 

และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน 

  (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ปาไมใหได ๑๕.๙ ลานไร หรือ

รอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับย้ังการแพรกระจายดินเค็ม และ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสรมิทําเกษตรอินทรยี 

 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และเลย) เนนการ

ฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียว

เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 

  (๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เนนใหความสําคัญ

กับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริมพื้นที่ชลประทาน  การทําปศุ

สัตวโดยเฉพาะโคเน้ือ 

  (๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และรอยเอ็ด  เนน

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใชประโยชนพ้ืนที่ชลประทาน



ใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 

  (๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร  มุงเนนการ

พัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง 

  (๕)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริญ  

มุงเนนการพัฒนาแหลงนํ้า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนนํ้า  การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยว

ใหมากขึ้น 

 ๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก 

(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 

(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม 

(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรยีนการสอนดวยระบบศกึษาทางไกล 

(๖) โครงการเกษตรย่ังยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง 

(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 

 แผนพัฒนากลุมจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  

โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

แผนพฒันากลุมจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

(ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และรอยเอ็ด)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 

ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ทั้งภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของ

กลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทํางาน

รวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  จึงไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  

คือ                 

วิสัยทศันกลุมจังหวดั 

“กาฬสินธุเมืองนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย และพลังงานทดแทน ผาไหมแพรวาสูสากล  

แหลงทองเที่ยว เชิงอนุรกัษและวัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันา 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : ยกระดบัการผลติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิแบบเขมแข็งและแขงขันได 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพฒันาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชวีติที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ 

ย่ังยืน 

เปาประสงครวม 

1. เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (GPP) 

2. สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคนใหเปนคนดมีคีุณภาพ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคกลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” 

 

ประเด็นยทุธศาสตร 

(Strategic Issues) 

เปาประสงค 

(Goals) 

1.ยกระดับการผลิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขัน

ได 

1.1  เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีด ี 2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคน 

ใหเปนคนดีมีคณุภาพ 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางเปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยทุธ และจังหวดัที่รับผดิชอบ ของกลุมจงัหวัด “รอยแกนสารสนิธุ” 

เปาประสงค (Goals) ตวัชีว้ดั (KPI) กลยุทธ (Strategies) จังหวดัที่รับผดิชอบ 

1.1  เพ่ิมผลิตภัณฑมวล

รวมกลุมจังหวัด (GPP) 

1.1.1 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของ

ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม

จังหวัด (GPP) 

1. เพ่ิมศักยภาพในการสรางรายได

จากผลติภณัฑชุมชนและวิสาหกิจ

ชุมชน 

2. สรางโอกาสและทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน 

3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค

การคา และภาคบริการ 

4.  รวบรวมและกระจายสินคาใน

ภูมิภาค 

1. ขอนแกน 

2. ขอนแกน 

3. รอยเอ็ด/ขาว 

  กาฬสินธุ/ออย/เกษตรอินทรีย       

  ขอนแกน/มันสําปะหลัง/   

  ทองเท่ียว 

  มหาสารคาม/ไหม 

4. ขอนแกน/รอยเอ็ด 

2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรู

และพัฒนาคนใหเปนคนดีมี

คุณภาพ 

2.1.1 รอยละของผูผานการ

พัฒนาศักยภาพแรงงานและ

มีงานทาํ 

2.1.2 จํานวนผูเขาถึงบริการ

ทางการศึกษาที่มีคณุภาพ

และใชนวตักรรมในการ

เรยีนรูเพิ่มขึ้น  

1. พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมี

ทักษะ 

2 สรางโอกาสารเรียนรูตลอดชีวิตดวย

ระบบและวิธีการที่หลากหลาย 

3. สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ

เสรมิสรางความเขมแข็งของชมุชน  

 4. เสรมิสรางศักยภาพครัวเรือน

ยากจนและผูดอยโอกาส 

1. มหาสารคาม 

2. มหาสารคาม 

3. รอยเอ็ด 

 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

3.1.1 รอยละของพ้ืนที่ปลูก

ปา/ไมยืนตนเพ่ิมขึ้น 

3.1.2 จํานวนพื้นที่

เกษตรกรรมท่ีไดรับการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรดิน 

3.1.3 จํานวนพื้นที่ท่ีไดรับ

การพัฒนาทั้งในและนอก

เขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 

3.1.4 คณุภาพสิ่งแวดลอม

1. การบริหารจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปาไม) 

แบบบูรณาการ 

2. อนุรักษและใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยิน 

3. ปองกัน เฝาระวัง และบําบัด ฟนฟู

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

4. การพัฒนาเครือขายชมุชนดาน

ทรพัยากรและสิ่งแวดลอม 

1. ขอนแกน 

2. ขอนแกน 

 



อยูในเกณฑมาตรฐาน

เพ่ิมขึ้น 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 

  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลไดจัดทําแผนสี่ปโดยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว  
โดยมุงเนนพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การคา  เศรษฐกิจอาเซียน การทองเที่ยว  
สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองนาอยู  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ 

    “กาฬสินธุถิ่นทองเท่ียววิถีไทยอสีาน แหลงอาหารปลอดภัย นําผาไหมแพรวาสูสากล” 

 ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ การพัฒนาจังหวัดกาฬสนิธุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

 ครอบครัวเขมแข็งคนมีคณุภาพ สขุภาพดี รายไดดี และสังคมนาอยู 

 กลยุทธ 

      ๑. พัฒนาคน และเสริมสรางสังคมแหงการเรยีนรู 

      ๒. พัฒนาระบบสุขภาพ สวสัดกิาร และการดูแลผูดอยโอกาส 

      ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมสีวนรวม 

      ๔. การบูรณาการความรวมมอืสรางความเขมแข็งของชมุชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ๕. สงเสรมิการคา การลงทุน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

      ๖. พฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียววิถไีทยอีสาน 

เปาประสงค 



 พัฒนาจังหวดัใหเปนแหลงทองเที่ยววถีิไทยอสีานรวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มและรายไดจากการทองเที่ยวใหกบั

ประชาชน 

   กลยุทธ 

      ๑. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

      ๒. พฒันาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเที่ยว 

      ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 

เปาประสงค 

 สินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูมาตรฐานความปลอดภัย 

   กลยุทธ 

     ๑. พฒันาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

    

     ๒. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป สินคาเกษตรปลอดภัยใหไดคณุภาพและมาตรฐาน 

     ๓. พฒันาและเชือ่มโยงกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผูประกอบการและตลาดสินคาบริโภคปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาผาไหมแพรวาและผลติภัณฑชุมชน 

เปาประสงค 

 มูลคาผาไหมแพรวาและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ิมขึ้น 

   กลยุทธ 

     ๑. สงเสริมและพัฒนาการเรยีนรู การผลิตผาไหม แพรวาและผลิตภัณฑชุมชน 

     ๒. พัฒนาคุณภาพ การแปรรูปผาไหมแพรวาและผลติภัณฑชมุชน 

     ๓. สงเสริมและพัฒนาการตลาดผาไหมแพรวาและผลิตภณัฑชุมชนเชื่อมโยงทั้งในและตางประเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 

เปาประสงค 

 สังคมมีความเปนธรรมและประชาชนมีความปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิน 



   กลยุทธ 

     ๑. เพ่ิมศักยภาพการรักษาความสงบเรยีบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

     ๒. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

     ๓. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 

 

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ  โดยมุงเนนพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  ดานการศึกษา  การเกษตร พัฒนา

สังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  

ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ดังนี ้

 

วิสัยทัศน 

   “การเกษตรปลอดภัย สงเสรมิภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวและบริการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พัฒนาคน และสังคมอยางย่ังยืน” 

 

ยุทธศาสตรประกอบดวย  ๗ ดาน  ดังนี้ 

     ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคณุภาพ 

      ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

     ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี และ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

        ยุทธศาสตรที่ ๔  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

       

          ยุทธศาสตรที ่๕  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

      ยุทธศาสตรท่ี ๖  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ 

บานเมืองท่ีด ี



 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

 ๑. สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 

 ๒. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 ๓. สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุมครองสิทธิของประชาชน 

 ๔. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

 ๕. การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 

 ๖. สนับสนนุบทบาทของสตรีในทองถิ่นในการมสีวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

 ๗. การสงเสริมการมีอาชีพรายได และความเขมแข็งของชมุชน 

 ๘. สงเสริมสนับสนุนความเขมแขง็ของสถาบันครอบครัว 

 ๙. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

 ๑๐. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางย่ังยืนสูประชาคมอาเซยีน 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

๒. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรท่ีไดคณุภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 

๓. การสรางมูลคาเพ่ิม 

๔. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและศูนยสารสนเทศขอมลูทางการเกษตร 

๕. การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดอียูดีมีรายไดเพ่ิมขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

๖. สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียชีวภาพที่คุณภาพ 

๗. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

๘. สงเสริมวิจัยและพัฒนา 



๙. สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ และการเกษตรแบบผสมผสานอยางครบวงจร 

๑๐. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสงออกสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการ 

 

๒. สงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาผูผลิต/ผูประกอบการ 

๓. สงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลติผาไหมแพรวและผาทอพ้ืนเมือง 

๔. การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

๕. สงเสริมมาตรฐานการผลติและระบบควบคุมคุณภาพ 

๖. สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

๗. การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา 

๘. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๙. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค 

๑๐. สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภณัฑของทองถิ่น 

๑๑. เสรมิสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค 

           ๑๒. พฒันาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 

           ๑๓. สงเสริมและเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

           ๑๔. สงเสริมพัฒนาทํานุบาํรุงศาสนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

๒. เสรมิสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมศีกัยภาพ 

๓. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบรกิาร และอุตสาหกรรม 

๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และฐานขอมลูดานการทองเที่ยว 



๕. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน 

๖. สงเสริมและเพิ่มชองทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ 

   ๗. การพัฒนาปจจัยการสนับสนนุและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ 

  ๘. สงเสรมิการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาดานบรกิารและ

การทองเท่ียว 

  ๙. สงเสรมิการทองเท่ียวและวิถีชวิีตอันดีงามของประชาชนในทองถิน่ทุกประเภท เชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เชิงนิเวศน เชิงสขุภาพฯ 

 ๑๐. การพัฒนาระบบขอมลูและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ และการใหบรกิาร 

 ๑๑. สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 ๑๒. สงเสริมพฒันาความมั่นคงดานปจจัยการผลติ สงเสรมิความมัน่คงในพื้นท่ีทํากิน และเพิ่มศักยภาพ 

การเขาถึงแหลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง 

๒. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

๓. พัฒนาดานผังเมือง 

๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา 

๕.  พัฒนาระบบพลังงาน 

๖. พัฒนาระบบกําจัดขยะ 

๗. พัฒนาระบบสือ่สาร 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมใหชมุชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

๒. เสรมิสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

๓. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่มีศกัยภาพในการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดลุ 

และยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพื้นที่และวิธีชุมชน 



          ๔. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชมุชน อุทยานแหงชาต ิเขตรกัษาพันธุสัตวปา สนับสนุนการจัดการอยางมี

สวนรวม 

          ๕. เสริมสรางระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศโดยวิธีที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

          ๖. เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน 

          ๗. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร 

ยุทธศาสตรท่ี  ๗  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 

๑. การสงเสรมิความปลอดภัยในชวิีตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๒. สงเสริมสนบัสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 

๓. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทจุริตและประพฤติมชิอบ 

๔. การปองกันและปราบปรามการทจุริต 

๕. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐในการใหบริการภาครัฐ 

๖. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมอืง การพฒันาศักยภาพผูนําชมุชน 

๗. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๘. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรดัชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย 

๙. ลดอุบัติภัยและความสญูเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลอืนอยทีส่ดุ 

๑๐. การรักษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ 

๑๑. เพ่ิมศักยภาพการรกัษาความสงบเรียบรอยในพ้ืนที่ 

๑๒. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

๑๓. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร 

๑๔. สงเสริมเชิดชูและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอนาคู 

     วิสัยทัศนการพัฒนากลุมอําเภอ  เขาวง  นาค ู หวยผึ้ง กุฉินารายณ 



“มุงเปนเมืองนาอยู  เชดิชูวฒันธรรม  นําการทองเท่ียว  ทําการเกษตรที่ดีและพัฒนาการเรียนรู” 

           วิสัยทัศนการพฒันาอําเภอนาคู 

เปนอําเภอนาอยู  แหลงเรียนรูเกษตรอินทรีย  วิถีชีวิตแบบพอเพียง รุงเรืองศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

 พันธกิจ 

๑.  พัฒนาคณุภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  ๒.  การเพิ่มศักยภาพการเกษตร  เกษตรอินทรีย  และการแปรรูปสินคา 

  ๓.  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชวีติคนและเสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี สิง่แวดลอมด ี                          

                                  มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ และสามารถดํารงชีวิตอยู 

                                    อยางสะดวกและปลอดภัย 

            ตัวชี้วดัท่ี ๑ : รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับความสะดวกในคานคมนาคม  สาธารณูปโภค  

                            และไดรับสิ่งแวดลอมที่ดี 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการคมนาคมเพ่ือความสะดวก ปลอดภัยในพ้ืนที่และชุมชน 

กลยุทธที่ ๒  การพัฒนาระบบระบายน้ําในชุมชน 

กลยุทธที่ ๓  การพัฒนาระบบสองสวางในชุมชน 

กลยุทธที่ ๔  การพัฒนาระบบน้ําเพ่ืออุปโภค บรโิภคในชุมชน 

กลยุทธที่ ๕  การจัดการสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

ตัวชีว้ดัที่ ๒ : รอยละของเด็ก เยาวชน คนชรา และผูดอยโอกาสที่มีคุณภาพชีวติดีขึน้  

กลยุทธ  : การพัฒนาศักยภาพของเดก็ เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูดอยโอกาส  

ตัวชีว้ดัที่ ๓ : รอยละของประชาชนที่มสีุขภาพอนามัยทีด่ีขึน้ 

กลยุทธ : การจัดการและสงเสริมสาธารณสขุมลูฐานในชุมชน 

ตัวชีว้ดัที่ ๔ :  รอยละของประชาชนที่มีอาชีพมั่นคงและรายไดเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ  :  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน สงเสรมิอาชีพ  พฒันารายได และการดํารง 

              ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การเพ่ิมศักยภาพทางการเกษตร  เกษตรอินทรียและการแปรรูป 

   สินคา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร    เพ่ือยกระดับพัฒนาคณุภาพผลผลิตทางการเกษตร  การทํา 

         เกษตรอินทรีย  การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรปู 

      ผลิตภัณฑตางๆ ในพ้ืนที่ 

ตัวชีว้ดัที่ ๑ : จํานวนที่เพิ่มขึน้ของผลผลติทางการเกษตร 

 

 

กลยุทธที่ ๑    การพัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตรและพัฒนาที่ดิน 

กลยุทธที่ ๒    การพัฒนาความรูและเครือขายทางดานการเกษตร 

ตัวชีว้ดัที่ ๒ :   จํานวนที่เพ่ิมขึน้ของเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย 

กลยุทธ  :  สงเสริมการพัฒนาและทําการการเกษตรแบบอินทรีย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและศิลปะ วฒันธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร   ๑. เพ่ือพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

                        ๒. อนุรักษศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

                         ๓. ความอุดมสมบูรณของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 

           ตวัชีว้ดัที่ ๑ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมดาน ประเพณี  ศิลปวฒันธรรมของชุมชน 

            กลยุทธ  :  สงเสรมิสนบัสนุนประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเท่ียว 

ตัวชีว้ดัที่ ๒ : รอยละที่เพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียว 

กลยุทธ  : พฒันาคุณภาพแหลงการทองเท่ียว 

๖. สงเสริมการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปองกันแกไขปญหายาเสพติด  

     และสาธารณภัยของชมุชน 

    ๗. สงเสริมพัฒนาการใหความรูและบรกิารท่ีสะดวก รวดเรว็ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

 

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 ๒.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตาํบลตําบลบอแกว  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอดุมคติ  

ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดาน
ตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

“ สงเสรมิการศึกษา  พัฒนาการทองเท่ียว  ชุมชนนาอยู  เชิดชูวัฒนธรรม  เกษตรกรรมผสมผสาน” 

                    

 

  

 พันธกิจท่ี ๑ การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี  (โดยใหประชาชนมสีวนรวมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การ

ตรวจสอบ  เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพ่ือสนบัสนุนการบริหารจัดการท่ีดี  สรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง  โดยการปรับปรงุกระบวนการบริหาร

การเงินการคลังใหสอดรบักับอํานาจหนาที่และภารกิจที่มีอยูเดิม  และที่ไดรับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล) 

 พันธกิจท่ี ๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ (ใหไดมาตรฐาน  มปีระสิทธิภาพ

และเพียงพอตอความตองการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตวัของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น) 

 

 พันธกิจท่ี ๓  การสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนใหเขมแข็ง 

พันธกิจท่ี ๔  สงเสริมหลักการบรหิารใหประชาชนมีสวนรวม (ในการกําหนดแนวทางแกไขปญหา  และรวมแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชน   พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดขีึ้น  เกิดความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน) 

พันธกิจท่ี ๕  สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวฒันธรรมอันดีงามและภูมิ

ปญญาของทองถิ่น 

พันธกิจท่ี ๖ ปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุข  (สงเสรมิการสาธารณสขุมูลฐานชมุชนพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอย  มลพิษ

ตาง ๆ  รักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน สงเสริมพัฒนาดานกีฬาทุกประเภท) 

 พันธกิจท่ี ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ( และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

ทรพัยากรธรรมชาติใหแกคนในชุมชน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเที่ยว) 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลบอแกว 
 

พันธกิจการพัฒนา 
 



พันธกิจท่ี ๘  การสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

        

 

  

๑.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล 

๒.  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน   

๓.  การคมนาคมสะดวก        

 ๔.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง   

 ๕.  ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ชมุชนมีความเปนระเบียบเรยีบรอย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๗. ผูสงูอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับการดูแล 

๘.  สงเสริมการศกึษา  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี   

๙.จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม  ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

๑๐.  พฒันาและจัดการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑ แนวทางที่ ๑  พฒันาคน และเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู 

แนวทางที่ ๒  พฒันาระบบสขุภาพ สวัสดิการ และดูแลผูดอยโอกาส 

แนวทางที่ ๓  บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

                 อยางย่ังยืน 

แนวทางที่ ๔  การบูรณาการความรวมมือสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ 

                พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๕. สงเสริมการคา การลงทุน ที่

แนวทางที่ ๕ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แนวทางที่ ๖ สงเสริมและพัฒนา ๑ ตําบล ๑ ผติภัณฑ ( OTOP) 

  

การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม  

จุดมุงหมายของการพัฒนา 
 



 

๒ แนวทางท่ี ๑  อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมวัฒนธรรม 

                 ประเพณีที่ดีงาม 

แนวทางท่ี ๒  อนุรักษ ปาไมและสิงแวดลอม 

แนวทางท่ี ๓  พฒันาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการ  

                 ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานพรอมจําหนายสินคา   ทางการเกษตร 

แนวทางท่ี ๔  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธการ  

                 ทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 

  

สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

เกษตร 

๓ แนวทางท่ี ๑  พฒันาปจจัยการผลติสินคาเกษตรปลอดภยั 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร 

                 ปลอดภัยใหไดคณุภาพและมาตรฐาน 

แนวทางท่ี ๓  พฒันาและเชื่อมโยงกลุมเครือขาย/กลุมเกษตรกรผูผลิต  

                 ผูประกอบการ และตลาด สินคาบริโภคปลอดภัย 

  

สงเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย  

๔ แนวทางท่ี ๑  พฒันาการคมนาคมและการขนสง 

แนวทางท่ี ๒  พฒันาดานสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางท่ี ๓  พฒันาแหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อการเกษตร 

แนวทางท่ี ๔  พฒันาระบบประปาอยางครบวงจร 

  

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  

๕ แนวทางท่ี ๑  เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรยีบรอยภายในและความ 

                 ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางท่ี ๒  สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการ 

                 บานเมืองท่ีด ี

แนวทางท่ี ๓  สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงใหความ 

                 ชวยเหลอือยางครบวงจร 

แนวทางท่ี ๔  สงเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพกาวสูประชาคมอาเซียน 

แนวทางท่ี ๕  สงเสริมเชดิชูและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย 

  

การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนา

ระบบบริหารภายใตการบรหิารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี  



                  

๒.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบรหิารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม  ดังนี ้

   

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การ

วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรพัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ดานพัฒนาคน สังคม  เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการพฒันาขององคการบริหารสวนตําบล  

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยทุธศาสตร 



ร ัฐบาลแก ไขป ัญหาด านเศรษฐก ิจมาโดยตลอด แต ก ็ไม สามารถแก ไขป ัญหาทางด านนี้ ให  

หมดไป เน ื่องจากภาวะเศรษฐก ิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายป   พ ืชผลทางการเกษตรตกต่ําขาดเง ินท ุนหม ุน เว ียนใน 
ภาคอ ุตสาหกรรมตองลดการผล ิตลดคนงานทําใหคนว างงานเพิ่มมากขึ้นไม ม ีรายได เลี้ยงด ูครอบคร ัวเทศบาลตําบลไดมีการ
ส งเสร ิมอาช ีพต าง ๆ ให ราษฎรม ีรายได เสร ิมเพื่อเพิ่มรายได ให ก ับครอบคร ัวสน ับสน ุน ใหประชาชนดําเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพ ียง สงเสริมการประกอบอาช ีพใหกับราษฎร ได พัฒนาฝ ีม ือและมีการรวมกลุมพัฒนาผล ิตภ ัณฑ โดยอาศ ัยภ ูมิ
ปญญาชาวบานเพื่อจัดทําธ ุรก ิจขนาดย อม จ ัดหาตลาดกลางร านค าช ุมชนศูนยจําหนายให เกษตรกรกลุ มอาช พีนําส ินค ามา
จําหนายและพัฒนาด านเศรษฐก ิจในท ุกร ูปแบบเพ่ือ สร างชุมชนใหเขมแข็งตอไปในอนาคต ผลกระทบทางดานเศรษฐก ิจท่ีผาน
มาและการแพร ระบาดของยาเสพต ิดในป ัจจ ุบ นั ทําให ค ณุภาพช วี ติ ของประชาชนไม ด ีเท าที่ควรขาดการป องก ัน ร ักษา  และ
การด ูแลส ุขภาพอนาม ัยของตนเองขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งสว ัสด ิการและก จิกรรมน ันทนาการไม เพียงพอองคการ
บริหารสวนตําบลจ ึงได ม ีการส งเสร ิม ความรู และป องก ันการระบาดของยาเสพต ิดทั้งในเชิงร ุกและเชิงร ับ รณรงค ส งเสร ิม
หม ูบ านปลอดยาเสพต ิด พัฒนาค ุณภาพชีว ิตคนชรา  ส งเสร ิมให เยาวชนและประชาชนใช เวลาว างให เป ็นประโยชนสร างความ
เข มแข ็ง ของชุมชนในการปองก ันและแก ไขป ัญหาเอดส ในตําบลรวมทั้งส งเสร ิมการจ ัดการศ ึกษามี การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร อม ๆ กันเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพช วี ิตที่ดีขึ้น 

 

๒) ดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร 

องคการบริหารสวนตําบล ได เล ็งเห ็นป ัญหาด านการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม พรอมกับการรักษาทร ัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล อม  โดย 

ประชาชนย ัง ขาดความร ูความเข าใจในการใช ทร ัพยากรธรรมชาต ิอย างประหย ัดและขาดจ ิตสาน ึกในการบำร ุงร ักษา 

ทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล อมทําให เก ิดมลพิษต าง ๆ ซึ่งเทศบาลตําบลได ดําเนินการข ุดลอก คลองระบายน้ํากาจ ัดว ัชพืช

ซึ่งก ็แก ป ัญหาได ระด ับหน่ึงในป ัจจ ุบ ันจะต องพัฒนาค ุณภาพสิ่งแวดล อมให สมด ุลตอไป 

 

๓) ดานสงเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย 

องคการบริหารสวนตําบล มีการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยใหได
คุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP  

๔) ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในป ีที่ผานมาได ม ีการพัฒนาและช วยแก ป ัญหาความเดือดรอนและ

บรรเทาความต องการของประชาชนในด านโครงสร างพ้ืนฐานด านสาธารณ ูปโภคด านแหล งน้ําไดระด ับหนึ่งเน ื่องจากม ีข อจำก ัดด าน

งบประมาณประกอบก ับต องร ับผ ิดชอบพ้ืนที่ครอบคล ุมทั้งเทศบาลตําบลจ ึงไม สามารถแก ไขป ัญหาด ังกล าวให หมดไป เพราะต องใช 

งบประมาณมากแต ความต องการของประชาชนด านนี้จ ึงม ีอีกจํานวนมาก เช นการก อสร างปร ับปร ุงซ อมแซมถนนและอ ืน่ๆ ภายใน

ช มุชนหมู บ าน การขยายเขตไฟฟาระบบประปา แหล งน้ําเพื ่อการเกษตรทําให ไม สามารถดําเนินการได อย างทั่วถ ึงพ้ืนท่ีตาม 

แผนพัฒนาที่กําหนดไว  จ ึงนําสภาพป ัญหาและความต องการท่ีเคยเสนอมาและดําเนินการจ ัดทําประชาคม เสนอป ัญหาและความ

ต องการบรรจ ุเข าแผนย ุทธศาสตร การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําไปจดัทํา แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล

แก ไขในปตอไป 

 

 



             ๕) ดานการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ร ัฐบาลได ม ีการกระจายอํานาจสู ทองถิ่นเพ่ือให ประชาชนในทองถิ่นได เข ามาบร ิหารจ ัดการ  

และม ีส วน ร วมในการปกครองตนเองในร ูปของกระบวนการประชาคมหมู บ าน ม ีการพัฒนาบ ุคลากรเพื ่อ ให ท ันก ับ 

เทคโนโลย ีที่ทันสมัยโดยจัดส งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู ในด านต าง ๆเพื่อเพิ่มประส ิทธ ภิาพในการทํางานรวมทั้งจ ัดหา

เครื่องม ือว ัสด ุอุปกรณเครื่องใช ต าง ๆ ให สามารถปฏ บิ ตั ิงานได รวดเร ็วและท ันสม ัย ม ีการเผยแพร ประชาส ัมพ ันธ ผลการ

ดําเนินงานให ประชาชนได ร ับทราบตามหล ักธรรมาภ ิบาลด วยความโปร งใส ตรวจสอบไดและม ีการส งเสร ิมการบร ิหารงาน

ทองถิ่นโดยใช เทคน ิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร ็วท่ัวถ ึง และม ุงเนนผลส ัมฤทธิ์ 

 

 

การว ิเคราะห ศ ักยภาพ 

 

    เพ่ือประเม ินสภาพการพัฒนาในป ัจจ ุบ ันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว เปนการ

ประเม ินถ ึงโอกาสและภาวะค ุกคามหร ือข อจําก ัดเป ็นสภาวะแวดล อมภายนอกที่ม ีผลต อการพัฒนาทองถิ่นรวมถ ึงจ ุดแข ็งและจ ุดออน

ของทองถิ่นอันเป ็นสภาวะแวดล อมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใช เทคน ิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศ ักยภาพการ

พัฒนาของเทศบาลตําบลภูแลนชางในภาพรวมดังนี้ 

 

 

          ๑. จดุแข็ง(S=Strength) 

  ๑.ประชาชนสามัคคีและรวมมือพฒันาทองถิ่นเปนอยางดี 

๒.การเมืองมีความเปนเอกภาพ 

๓.มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม 

  ๔. ระบบการบริหารจัดการขององคกรมคีวามเขมแข็ง 

  ๕. มีลาํหวยหลายสายและพื้นที่อดุมสมบูรณเหมาะสําหรับทําการเกษตร 

  ๖. ดานการศึกษามีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เปนโรงเรียนตนแบบ 

๗.ผูบริหารและสมาชิกสภา  อบต.มีความตั้งใจที่จะบรหิารทองถิ่นดวยความโปรงใส 

๘.สํานักงานตั้งอยูในพ้ืนที่ท่ีสะดวกในการมาติดตอ 

 

 

 



๒. จดุออน (W= weaknesses) 

  ๑.ปญหาสังคมและคุณภาพชีวิต เชน จัดการดานสาธารณสขุยังไมครอบคลุมและ 

                        เพียงพอ ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาเด็กและเยาวชน เปนตน 

๒.บุคลากรขององคการบรหิารสวนตําบลยังขาดความรู ความเขาใจ  ในระบบการบริการสมัยใหม 

                        ที่มีเทคนคิ  และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเก่ียวของ 

๓.รายไดที่จัดเก็บเองไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

๔. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการทาํงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

๕. กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกรไมมกีารรวมกลุมแบบเขมแข็ง 

๖. เกษตรกรสวนใหญยากจน มีปญหาหนี้สินเร้ือรัง 

๗. เกษตรกรขาดความรู ทักษะในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ขาดทกัษะการบรหิารจัดดาน 

                        การตลาด 

๘.ประชาชนในทองถิ่นไมใหความสําคัญของการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะ 

                       ตอการบริหารจัดการของ  อบต. 

๙.คาใชจายเก่ียวกับบุคลากรของ  อบต.มีแนวโนมสูงเกิน รอยละ ๔๐ ของเงนิรายได 

๑๐. อบต.ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ 

๑๑. จํานวนผูสูงอายุและผูพิการมจีํานวนมาก 

๓. โอกาส (O= Opportunity ) 

๑. รัฐบาลมีนโยบายที่เอือ้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานอยาง 

                        เต็มที่ ในการแกไขปญหาในทองถิ่นและพัฒนาทองถิ่นของตน 

๒. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสาํคญัในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

๓. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิน่มีบทบาทในการอนรัุกษ  ฟนฟ ู เผยแพรและถายทอด 

                        วฒันธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น 

  ๔. พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิ  สนับสนุนใหมีการจัดการศกึษาที่สอดคลองกับความตองการ               

                        ของประชาชนในทองถิ่นอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง 

 



๔. อุปสรรค (T =Threat ) 

 

๑. ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

๒.สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

๓.กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

๔.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นลืมรากฐาน 

                       ทางวัฒนธรรมที่มีอยู  และหันไปนิยมวฒันธรรมการบริโภคมากขึ้น  

๕.รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  มีจํานวนนอย  เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ตองพัฒนา  

๖.มีปญหาสขุภาพ  ปญหายาเสพติด  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาแรงงานตางดาว  และปญหาการ 

                       คาประเวณีเด็กและสตรี 

๗.มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 

๘.คนทองถ่ินที่เปนแรงงานมีคุณภาพมีการศึกษามักไปทํางานจังหวัดอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 

   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี   

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณของ

ปญหา/ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโน

มอนาคต 



ความตองการ  

๑.ดานการพัฒนาคน 

สังคม เศรษฐกิจ และ

สิ่งแวดลอม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน

การสอนยังไมพอเพียง เด็ก

นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงกวาขั้นพ้ืนฐาน 

และขาดงบประมาณใน

การศึกษา ครอบครัวยากจน   

- การศึกษา 

 

- เด็กนักเรียนในเขต

องคการบริหารสวน

ตําบล 

- มีสือ่การเรียนการสอนที่

พอเพียง  เด็กนักเรียน

ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น มี

งบประมาณในการศึกษา

เลาเรียน 

๒) มีปญหาเร่ืองขยะเพิ่มมาก

ขึ้น 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ

ชุมชนในเขตพื้นที่

องคการบริหารสวน

ตําบล 

- ปญหาเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก

อัตราการขยายตัวของ

เมืองเพ่ิมขึ้น แตระบบการ

บริหารจัดการขยะยังขาด

แคลนสถานที่กําจัดขยะท่ี

ถูกสขุลักษณะ รวมทั้งการ

นําขยะมาสรางมูลคาเพ่ิม 

รวมทั้งประชาชน 

๓) เด็กและผูสูงอายุบาง

ครอบครัว ผูสูงอายอุยูตาม

ลําพัง และรับภาระในการ

ดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 

 

- ผูสูงอายุและเด็กใน

เขตองคการบริหาร

สวนตําบล   

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ

การดูแลท่ีด ี

๔) ผูพิการไมไดรับความ

ชวยเหลอืในดํารงชีวิต 

- สังคมในชุมชน 

 

- ผูพิการในเขต

องคการบริหารสวน

ตําบล 

- ผูพิการไดรับความ

ชวยเหลอืในการดํารงชีวิต

และทั่วถึง 

 

 

 

 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว

โนมอนาคต 

๒.ดานสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวมีสภาพ

ทรุดโทรม ไมไดรับการบูร

ปรับปรงุพ้ืนที่ สถานท่ีทองเที่ยวใน ชาวตําบลบอแกวมี

สถานท่ีทองเที่ยวเชิง



เชิงเกษตร นาการ   พ้ืนที่ตําบลบอแกว เกษตร 

 การเขาชมสถานที่

ทองเที่ยวมีความลําบาก

เนื่องจากถนนไมไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม 

กอสราง/ปรับปรุงถนน ถนนในพื้นที่เขาชม

แหลงทองเที่ยว

การเกษตร 

การเดินทางเขาชมการ

ทําการเกษตรมีความ

สะดวกย่ิงขึ้น 

๓.ดานสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตร

ปลอดภัย 

ประชาชนขาดความรูใน

ดานการทําการเกษตรที่มี

ความปลอดภัย 

ความรูดานการทํา

การเกษตรที่ปลอดภัย

พรอมประหยัด

คาใชจาย 

เกษตรกรในตําบล

บอแกว 

ชาวตําบลบอแกวมี

รายไดจากการทํา

การเกษตรพรอมมี

ความปลอดภัยจาก

สารเคมีตกคาง 

๔. โครงการสราง

พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน

การเกษตรและนํ้าประปา

สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง

ไมพอเพียงและยังไมได

มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและ

น้ําประปาในการ

อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีแหลงน้ํา

และมีน้ําประปาใชอยาง

พอเพียงมีคุณภาพตาม

มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟาสองสวางทาง

และที่สาธารณะยังไม

สามารถดําเนินการ

ครอบคลุมพ้ืนที่ไดทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่

สาธารณะในเขต

องคการบริหารสวน

ตําบล 

- ทางและที่สาธารณะมี

แสงสวางไมเพียงพอ

ประชาชนไมไดรบัความ

สะดวกในการสัญจรไป

มาเทาที่ควร 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น

ระบบระบายน้ํายังไม

เพียงพอ เกิดการอุดตัน 

สงกลิ่นเหมน็กอความ

รําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นท่ีในเขต

องคการบริหารสวน

ตําบล 

- มีรางระบายน้ํา

สามารถระบายนํ้าได

สะดวก ไมอุดตัน ไมสง

กลิ่นเหมน็กอความ

รําคาญ 

๔) ประชาชนตองการ

เสนทางในการสัญจรไปมา

เพ่ิมมากขึ้นและองคการ

บริหารสวนตําบลไม

สามารถดําเนินการได

เนื่องจากพื้นท่ียังไมเปนที่

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคม

ท่ีเปนสาธารณะและ

ประชาชนมีความ

ตองการให

ดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ

คมนาคมเพียงพอและ 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา 



สาธารณะ จะดําเนินการ

ไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ี

สาธารณะ   

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 

ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ แนว

โนมอนาคต 

๔. โครงการสราง

พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน

การเกษตรและน้ําประปา

สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม

พอเพียงและยังไมได

มาตรฐาน 

- แหลงน้ําและน้ําประปา

ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 

- ประชาชนมีแหลงน้ํา

และมีน้ําประปาใชอยาง

พอเพียงมีคุณภาพตาม

มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่

สาธารณะยังไมสามารถ

ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได

ทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่สาธารณะ

ในเขตองคการบริหาร

สวนตําบล 

- ทางและที่สาธารณะมี

แสงสวางไมเพียงพอ

ประชาชนไมไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

เทาที่ควร 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ

ระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิด

การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ

ความรําคาญ 

- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นที่ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 

- มีรางระบายน้ําสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก ไมอุด

ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอ

ความรําคาญ 

๔) ประชาชนตองการ

เสนทางในการสัญจรไปมา

เพิ่มมากขึ้นและองคการ

บริหารสวนตําบลไมสามารถ

ดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่

ยังไมเปนที่สาธารณะ จะ

ดําเนินการไดก็ตอเมือ่ตอง

เปนที่สาธารณะ   

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่

เปนสาธารณะและ

ประชาชนมีความ

ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ

คมนาคมเพียงพอและ 

ประชาชนไดรับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา 

 

๕. ดานการรักษาความ

มั่นคงภายในและ

พัฒนาระบบบริหาร

ภายใตการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

๑) ปญหาดานยาเสพติด ปญหาผูเสพและผู

จําหนาย 

เด็กและเยาวชนใน

พ้ืนท่ีตําบลบอแกว 

ปญหายาเสพตดิลดลง 

ปญหาอุบัติเหตใุนชวง

เทศกาล 

- ลดอุบติัเหตุในชวง

เทศกาลในพื้นท่ีของตําบล

- พื้นที่ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 

- ลดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาล 



 บอแกว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนท่ี ๓ 

 การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบตั ิ



๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หนวยงาน

สนบัสนุน 

๑ ๑.ดานการพัฒนาคน สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

 

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานงบกลาง 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชมุชน 

- แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

 

กองการศกึษา 

สํานักงานปลัด 

กองสาธารณสขุ 

กองชาง 

องคการ

บริหาร

สวนตําบล

บอแกว 

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

๒ ๒. ดานสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิง

เกษตร 

ดานเศรษฐกิจ -แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

แผนงานการเกษตร 

 

สํานักงานปลัด 

๓ ๓.ดานการสงเสริมและ

พัฒนา การเกษตรปลอดภัย 

ดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

๔ ๔.ดานการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ดานบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานอตุสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง 

๕ ๕. ดานการรักษาความมัน่คง

ภายในและพัฒนาระบบ

บริหารภายใตการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่ ี

ดานบริหารทั่วไป -แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักงานปลัด 

กองการศกึษา 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  -แผนงานการศกึษา 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

กองการศกึษา 

สํานักงานปลัด 



ของชมุชน 

 

 

รวม ๕ ยุทธศาสตร ๓ ดาน ๙ แผนงาน ๕ กอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ ๔ 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร 

การติดตามและประเมินผล 



ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่นั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 

(๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตาม

และประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่นั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและประเมิน

ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓  ๒.  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒ (๓) และในการ

ประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  

๓. สรุปผลการพฒันาทองถิน่ในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวดัผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมอืในการพัฒนาตําบลใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม

และประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ขอ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒(๓) 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ 

 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น 

เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย

กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดอืนธันวาคมของทุกป   



  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบตดิตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(ตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว  ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่องซักซอมแนว

ทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวดัผลในเชิงคณุภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 

โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคณุภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบรกิาร 

 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับซบัซอน 

 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น 

 ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบางเร่ืองอาจทํา

ไมได   

๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นและใหมคีวามสอดคลองกัน   



๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการคลังในการพิจารณาโครงการ/

กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการไดใน

ปงบประมาณน้ัน   

๔)  องคการบรหิารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง

ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 

 

 


