แผนพัฒนาทองถิ่น
(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
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาทองถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมายดั ง กล า ว จึ ง ต อ งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมที่จะนําไปสูการ
ปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่
คณะผูบริหารหวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตํา บลบอแกว ฉบับนี้จ ะเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลที่มีป ระสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว

อนุมัติ

ธนศักดิ์ เหลาแหลม
(นายธนศักดิ์ เหลาแหลม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว

คําแถลงการณประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๖) ไดใหความสําคัญกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล โดยบัญญัติไวในมาตรา ๕๙ (๒) วาให
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และ
มาตรา ๔๖ (๑) ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ดังนั้นองคการบริหารสวนตํา บลบอแกว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตํา บล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขึ้น ตามขอ ๗ แหงระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการ
วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจัดทํา แผนพั ฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) คณะทํางานไดรวบรวมขอมูลระเบียบ ขอบังคับ ประกอบในการพิจารณาดําเนินการจั ดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
แลว และผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว และไดใหความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และผูบริหารทองถิ่น พิจารณาอนุมั ติร างแผนพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป

คณะทํางาน
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว

คําแถลงการณประกอบแผนพัฒนาทองถิ่น
เรียน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอแกวทุกทาน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๔๖) ไดใหความสําคัญกับแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล โดยบัญญัติไวในมาตรา ๕๙ (๒) วาให
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และ
มาตรา ๔๖ (๑) ใหสภาองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนแนวทาง
ในการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
ดังนั้นองคการบริหารสวนตํา บลบอแกว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตํา บล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขึ้น ตามขอ ๗ แหงระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการ
วางแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการจัดทํา แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) คณะทํางานไดรวบรวมขอมูลระเบียบ ขอบังคับ ประกอบในการพิจารณาดําเนินการจั ดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ใหเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น
แลว และผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบอ
แกว และไดใหความเห็นชอบ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และผูบริหารทองถิ่น พิจารณาอนุมั ติร างแผนพัฒนา
ทองถิ่น และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นตอไป

นายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
คําขวัญ
คําขวัญประจําตําบล “ทิวเขางาม นามบอแกว ล้ําเลิศแลวการศึกษา พัฒนาผาลายขิด แหลง
ผลิตขาวเหนียวออน 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
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวมีเขตติดตอพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใกลเคียงดังตอไปนี้
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 ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศรอนจัดมาก

๑.๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกเปนบางชวงและไมตรงตาม
ฤดูกาลเกษตรมักไมไดทําการเกษตรตรงตามฤดูกาล
๑.๓.๓ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อากาศหนาวมาก แหงแลง
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พื้นที่เปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา
พื้นที่ตําบลบอแกวมีแหลงน้ําซึ่งประกอบดวย ดังนี้
แหลงน้ําตามธรรมชาติ
- ลําหวย ๗ สาย
- บึง/หนองน้ําและอื่นๆ ๓ แหง
- อางเก็บน้ํา ๑ แหง

แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย ๒๒ แหง
- บอโยก ๒๔ แหง

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตตําบลบอแกวมีปาไมเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประชาชนในตําบล
สามารถใชประโยชนจากปาไมเพื่อการดํารงชีพทั้งในดานอุปโภคบริโภค เชน ใชเปนอาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปน
สถานที่สัตวปา ใชเปนที่อยูอาศัยและหลบภัย นอกจากนี้ปาไมยังเปนแหลงตนน้ําลําธาร รักษาความชุมชื้นของดิน ดูดซับน้ํา
ลดการพังทลายและการกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณ ชะลอการไหลของน้าํ เปนแหลงรักษาสภาพแวดลอม เอื้ออํานวยในการ
เกิดฝน ลดการระเหยของน้ํา เปนแหลงกักเก็บปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเปนตัวการสําคัญที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประชาชนยังสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

จึงนับไดวาปาไมมีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกชีวิตในชุมชน และบริเวณที่มีตนไมหลากหลายชนิดเปนเชิงเขา มีตนไมขนาด
ตาง ๆ กันขึ้นอยูอยางหนาแนนมีขอบเขต และมีความกวางใหญพอที่จะมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมในบริเวณนั้น เชน การ
เปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ ความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา นอกจากนี้ยังเปนสถานที่ที่มีสัตวปาและสิ่งมีชีวิตอื่น
อาศัยอยูอยางพึ่งพาอาศัยกัน และยังมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ

๒. ดานการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ตั้งอยูในเขตพื้นที่ของอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. ๒๕๓๙
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกฐานะจากสภาตํา บลบอแกว เปนองคการบริหารสว นตําบลบอแก ว ใหมีส มาชิ ก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกว หมูบานละ ๒ คน มาจากการเลือกตั้ง โดยมีนายธนศักดิ์ เหลาแหลม เปนนายก
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวคนปจจุบัน
ตําบลบอแกวมี ๑๔ หมูบาน มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ ๔๐.๐๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
๒๕,๐๙๖ ไร หางจากจังหวัดกาฬสินธุประมาณ ๘๖ กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปองคการบริหารสวนตําบลบอ
แกวมีเขตติดตอพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลใกลเคียงดังตอไปนี้
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
ตําบลภูแลนชาง ปจจุบันอยูในเขตการปกครองของอําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ แบงการปกครอง
ออกเปน ๑๔ หมูบาน ไดแก
หมูที่ ๑ บานบอแกว

หมูที่ ๒ บานหินลาด

หมูที่ ๓ บานนางาม

หมูที่ ๔ บานดอนแคน

หมูที่ ๕ บานหวาน

หมูที่ ๖

หมูที่ ๗ บานหวานพัฒนา

หมูที่ ๘ บานหินลาดใหม

หมูที่ ๙ บานหินลาดพัฒนา

หมูที่ ๑๐ บานทุงนางาม

บานมวงกุล

หมูที่ ๑๑ บานโนนพัฒนา

หมูที่ ๑๒ บานบอแกวสามัคคี

หมูที่ ๑๓ บานมวงกุลโนนสะอาด

หมูที่ ๑๔ บานดอนศิลา

๒.๒ การเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวแบงเขตการเลือกตั้ง เปน ๑ เขตเลือกตั้ง
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกว สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตตําบลบอแกวยังมีสวนรวมในการบริหารงาน การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตําบล เสนอแนะ
ในกิจกรรมของตําบลในการดําเนินงานตาง ๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาทองถิ่นประชุมประชาคม
แกไขปญหาความยากจน ฯลฯ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบอแกว

๖,๘๑๒

คน

จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ครั้งลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕๖)
- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายก อบต.บอแกว จํานวน ๔,๔๕๖ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
๖,๘๑๒ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๔๑

๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
แบบสรุปรายงานจํานวนประชากร องคการบริหารสวนตําบลบอแกว ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
หมูที่

ชื่อหมูบาน

ประชากร

จํานวน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บานบอแกว

445

421

866

279

๒

บานหินลาด

259

275

534

160

๓

บานนางาม

383

395

778

216

๔

บานดอนแคน

220

255

475

138

๕

บานหวาน

381

364

745

223

๖

บานมวงกุล

316

321

637

195

๗

บานหวานพัฒนา

337

347

684

212

๘

บานหินลาดใหม

383

392

775

206

๙

บานหินลาดพัฒนา

238

207

445

149

๑๐

บานทุงนางาม

343

340

683

214

๑๑

บานโนนพัฒนา

159

164

323

95

๑๒

บานบอแกวสามัคคี

319

286

605

163

๑๓

บานมวงกุลโนนสะอาด

294

321

615

176

๑๔

บานดอนศิลา

257

245

502

146

4,334

4,333

8,667

2,572

รวม

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

๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร
จํานวนประชากรในเขตตําบลบอแกว จําแนกตามอายุตามกลุม
กลุมอายุ
(ป)
ต่ํากวา ๑๘ ป
อายุ ๑๘-๖๐ ป
อายุมากกวา ๖๐ ป

ชาย
๘๘๕
๒,๗๕๖
๗๒๑

ที่มา : (อางอิงขอมูลจากขอมูล จปฐ. เดือน มีนาคม ๒๕๕๙)

ป พ.ศ. ๒๕๕๙
หญิง
๙๘๘
๒,๖๖๕
๖๗๐

รวม
๑,๘๗๓
๕,๔๒๑
๑,๓๙๑

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
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 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน

๑๔

แหง

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ
ประชาชนกลุ ม เสี่ยง โรคที่มักเกิดแก ประชากรในชุมชน เช นกั น ไดแ ก โรคความดั น เบาหวาน โรคเอดส โรค
ไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิตเิ ขารับการรักษาพยาบาล ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให
ความร ว มมือเปนอยา งดี แตตอ งเปนการดํา เนิน การอยา งตอเนื่ องเปน ประจํา ทุ กป สํา หรั บเด็ ก แรกเกิด - ๖ ป
ผูปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพื้น ฐาน บางครัวเรือนไมไ ดกิน อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ การใชยาเพื่อบํา บัดอาการเจ็บปว ยที่ไ มเหมาะสม การออกกําลั งกายยั งไม สม่ํ าเสมอ และประชากร
สวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลบอแกวพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข โดย
รวมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
(๑) หนวยงานดานสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๒ แหง
๔.๓ อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบว า
สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด คือการติดตั้งกลองวงจร
ปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาที่พบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงาน
ดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะ

วิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ ผูนํา อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แต
จะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหาที่ปจ จุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝา ย เปน เรื่องที่ ทาง
องคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอนาคูได
แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีผูที่ติดยาเสพติด และยังไมพบผูคา
เหตุผลก็ เนื่องมาจากวาไดรับความรว มมือกับทางผูนํา ประชาชน หนว ยงานขององคการบริหารส วนตํา บลที่ชวย
สอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานั้น
เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปน
เรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบอแกวก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลบอแกวไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูป วยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพ ิการ
๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง
ตําบลบอแกว มีเสนทางระหวางจังหวัดสายนาคู - สกลนคร ตัดผานการคมนาคมภายในเขต
ตําบล โดยทั่วไปยังเปนถนนลูกรังมีปญหาดานการคมนาคมในฤดูฝน
๕.๒ การไฟฟา
ทุกหมูบานในเขตตําบลบอแกวไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน ประมาณ ๒,๔๓๔ ครัวเรือน ทีมีไฟฟาใช
และประชากร ประมาณ ๘,๖๘๕ คน ที่ไดรบั ประโยชน

๕.๓ การประปา

ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอแกวใชน้ําประปาประจําหมูบาน และบางครัวเรือนก็ใช
น้ําบาดาลสวนตัว
๕.๔ โทรศัพท
(๑) จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล

มีจํานวนเกือบทุกครัวเรือน

(๒) หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ตําบลบอแกว
๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- มีไปรษณีย จํานวน ๑ แหง ใหบริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร – เสาร (วัน
เสารครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย

๕.๖ เสนทางคมนาคม
หมูบานในเขตตําบลบอแกวมีเสนทางคมนาคมในพื้นที่ตํา บลบ อแกวที่เปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รอยละ ๘๕ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายที่จะดําเนิน การกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายภายในหมูบาน ปจจุบันตําบลบอแกวมีเสนทางคมนาคม ดังนี้

(๑) การคมนาคม การจราจร
เสนทางคมนาคมที่ใชติดตอในเขตตําบลบอแกวและพื้นที่ใกลเคียงมีดังนี้
๑.๑) ทางหลวงแผนดิน
- สายตําบลบอแกว - อําเภอนาคู
- สายตําบลบอแกว - ตําบลสรางคอ
๑.๒) สะพาน จํานวน - สะพาน

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตตําบลบอแกว รอยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ
ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ฯลฯ ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม

รอยละ

๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพเลี้ยงสัตว

รอยละ

๑๓ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพรับจาง

รอยละ

๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

- อาชีพคาขาย

รอยละ

๙ ของจํานวนประชากรทั้งหมด

ขอมูลพื้นฐานการเกษตรระดับตําบลบอแกว ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖.๒ การประมง
(ในเขตตําบลบอแกวไมมีการประมง)
๖.๓ การปสุสัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม 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 อุตสาหกรรม

- ไมมี

๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- กลุมกูยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน

จํานวน

๒๙

กลุม

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทอผา จักสาน
๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ ๙๕
เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก แตคาแรงในพื้นที่ต่ํากวาระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทํางานตางประเทศ ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางราน
ใหญๆ เพราะในพื้นที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงาน เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย ปญหานี้ยังไม
สามารถแกไขได
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
จังหวัดกาฬสินธุ
อบต.บอแกว
จํานวนประชากรชาย

๔,๒๒๖

คน

จํานวนประชากรหญิง

๔,๒๗๖

คน

จํานวนครัวเรือนทั้งหมด

๒,๒๓๒

ครัวเรือน

พื้นที่

๒๘,๐๙๒

ไร

ขอมูลทั่วไป
หมูบาน/ชุมชน

ชาย

หญิง

ครัวเรือน

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

บอแกวสามัคคี 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

หินลาดพัฒนา 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/สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
๑. ประเพณีวันสงกรานต ซึ่งจัดขึ้นในระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายนของทุกป โดยมีพิธีรดน้ํา
ขอพรผูสูงอายุ ทําบุญตักบาตร
๒. ประเพณีลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นในระหวางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกป โดยมี
ขบวนฟอนรําที่สวยงาม
๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตําบลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก วิธีการทําเครื่องจัก
สารใชสาํ หรับในครัวเรือน วิธีการทอผาพื้นเมือง
ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน (ภาษาภูไท)
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตตําบลบอแกวไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง
ไดแก ตะกราพลาสติก ผาพื้นเมือง เสื้อเย็บมือ เครื่องจักรสานที่ทําจากไมไผ
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ที่ใ ช ในการอุปโภค-บริโ ภค เปนน้ํา ที่ไ ดจ ากน้ํา ฝน และหนองน้ํา ธรรมชาติซึ่ง จะตอ งนํ ามาผา น
กระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนํา ขึ้นมาใชใหพอเพียงได ไมสามารถใชดื่ม
และอุปโภคได
๙.๒ ปาไม ในเขตตําบลบอแกวมีปาไมประเภทเต็งรัง
๙.๓ ภูเขา ในเขตตําบลมีภูเขาภูพาน
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ของตําบลบอแกวสวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ
ตามลํา ดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้ นที่ ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม
อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพื้นที่บางสวนเปนดินเค็ม น้ําใตดินก็เค็ม หรือไมก็เปนน้ํากรอย ไมสามารถ
ที่จะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอื่น และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอ
ฤดูฝน
มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ํา สําหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่
สวนมากเปนของประชาชน เอกชน ปญหาดานขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแกไขปญหา ตําบลบอแกวได
จัดทํา โครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกตนไมในวันสํา คัญตา งๆ ในพื้น ที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ

๑๐. อื่น ๆ
๑๐.๑ การแกไขปญหา

๑) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยรวมมือกับทุกภาคสวน 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 สงเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) สงเสริม สนับสนุน เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา จัดกิจกรรมใหความรูตาง ๆ

สวนที่ ๒
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดย
มุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.
๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้

๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอราง
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป
๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒)
คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
(Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาค
ราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเปน ข อ มู ล ในการยกร า งยุ ทธศาสตร ชาติ ด ว ย และได นํา เสนอรา งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ ๒๐ ป ต อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรช าติ ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู ระหว างการดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ร า งกรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแ ละจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอ นที่จ ะนําเสนอตอ สภานิติบั ญญัติแห งชาติใ หความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตรช าติมาใชเปน กรอบในการกําหนดทิศทางในการบริ ห ารประเทศภายในเดือ นตุ ลาคม ๒๕๕๙ ซึ่ งเป นชวงเวลาของการ
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญ ฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสําคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติทําใหภูมิ
ทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของ
ประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความ
ยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมี
โครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่ งพาอุตสาหกรรมและการ
สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่น ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญ หาความเหลื่อมล้ําทางดานรายได
ระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
สาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูใน
กลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่ง

การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิด
ภัยคุ กคามและความเสี่ยงดานอื่น ๆ ที่ซับซอ นขึ้นอาทิ การก อการราย โรคระบาด เครือ ขายยาเสพติดขามชาติ และการกอ การรา ย
อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึง่ ลวนแลวเปนความเสี่ยงในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชว งตน ศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัต น ไดทาให ภูมิ ทัศ น ทางดา นเศรษฐกิ จและสั ง คมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคม
ก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขน
ขึ้นอย างตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย ายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูล
ขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบใน
ขณะที่ศนู ยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะ
ยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการ
คลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิด
ภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุน ระหวางประเทศ นอกจากนั้นการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะทีก่ ารพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้น
ขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อ นไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ
ที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไข
ดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริม
จุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายาม
คงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศ
ดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร วมมือ และความขั ดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจั ย
ผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตาง
ๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผัน
ผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิด
การแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศ
กลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอ มมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒ นาให มี ความทั่ ว ถึงมากขึ้ น ประกอบกั บ จํ านวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูใน
กลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒
ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริ ก ารสามารถแข ง ขั น และมี ส ว นแบ ง ในตลาดโลกสู ง ขึ้ น และสร า งรายได เ งิ น ตราต า งประเทศในระดั บ สู ง อาทิ กลุ ม ยานยนต
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 บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความร วมมือระหวาง
ประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสู
ระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐและภาคเอกชน
ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอ ยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ใหมี การดําเนินการอยางเป นระบบมากขึ้น มี การสรางความเปนธรรมใหกับกลุ มตาง ๆ
สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุน
ใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออนสําคัญของ
ประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวม
ตาง ตอ งอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของ
เศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและ
บริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนายังไมเพีย งพอ การวิ จัยที่ดํ าเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใ หเกิ ดประโยชนเชิงเศรษฐกิ จและสังคมไดอ ย างคุ ม คา การพัฒนา

นวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อ
การพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมาย
ยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่น
และไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทา ทายมาก รวมทั้งปญหา
ในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนใน
วัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการ
ลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ขอ จํา กัด ดานทรัพ ยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอ ตนทุน การผลิ ตและสภาพแวดล อ มความเป นอยู ข อง
ประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหา
ความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทาํ ใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทย
ยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่
การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบ
ของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ
ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งราก
ลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออ นและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทย
จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และ
ปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืน
ไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
อยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตอง
เผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหา
โอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย คุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตอ งมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
อยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่
ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศนใหม ข องโลกยืดหยุนปรับ ตัวไดเร็ว สามารถรับ มือ กับความเสี่ ยงและภัยคุก คามแบบใหมไ ด และสามารถอาศัย โอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวขอ งกับประเด็น ปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ
เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับ
การยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศ
ในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อ
เปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝาย
บริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี
“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยา งเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรา งทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน
เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบท
โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการปฏิรูปและ
การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อ นยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบั ติอย างจริงจังจะชวย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือ
กับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สั งคม และวั ฒ นธรรม และคนไทยในประเทศมี ค วามอยู ดี มี สุข อย า งถ ว นหน า กั น สาระสํ า คั ญ ของยุ ท ธศาสตร ช าติ ซึ่ ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้น้นั จะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่คี นไทยทุก
คนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคน
ตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซ่งึ สิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในทุกสาขาของกําลังอํา นาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือ งตา งประเทศเศรษฐกิจ สั งคมจิ ตวิท ยา การทหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ
อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู
อย างมั่น คงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่ งยื นของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหารความสามารถในการรัก ษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน
ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึง
จําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมี
การบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้ งประชาชน
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี

สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพั ฒนาในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตร ดานความมั่น คง (๒) ยุ ทธศาสตร ด านการสร างความสามารถในการแขงขั น (๓ )
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕)
ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองให
ความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง

ชายแดนและชายฝงทะเล
(๔ ) การพั ฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความรว มมือ ระหว างประเทศทุ กระดับ และรั ก ษาดุล ยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕)

การพั ฒ นาเสริ ม สร า งศั ก ยภาพการผนึ ก กาลั ง ป อ งกั น ประเทศ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสร างความสามารถในการแขงขัน เพื่อ ให ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเป น
ประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนา
อยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การคา และการเปนผูป ระกอบการ รวมทั้ง การพั ฒนาฐานเศรษฐกิจ แห งอนาคต ทั้งนี้ ภายใตก รอบการปฏิ รู ปและพั ฒ นาป จจั ย เชิ ง
ยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรัก ษาเสถีย รภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น การ

สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา
เพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น

(๒)

การพั ฒ นาภาคการผลิ ต และบริ ก าร บนฐานของการพั ฒ นานวั ต กรรมและมี ค วามเป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริ มสร างฐานการผลิต ใหเ ข ม แข็ ง และยั่ ง ยื น เพิ่ม ขีด ความสามารถในการ

แขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่

มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทลั และการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูง
ขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีค วามหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรต อ

สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทอ งเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิ จพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มปี ระสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตาง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดาน
การตางประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่แข็งแกรง
ของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี

(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจ

ใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุท ธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๒.๓.๕ ยุท ธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและ
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรกั ษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิ
บาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล

(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทาง
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน
ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกัน
ตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความ
รวมมื อของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ ยวกั บ
บทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุ ทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สู
เปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนในระดับตาง ๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถ
ระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนิน
การตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภ าพและหนวยงานปฏิบัติจะตอ งมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคล องกับเปาหมายที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทอ งถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร การพัฒนาจะตอ งสอดคลองกั บแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ แตทั้งนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว

ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องคก ารบริหารสวนตําบลบอ แกว จึงไดจั ดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปด
เศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ
ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพ
การผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรว มกันอยางมีความสุข

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 เมื่อเที ยบกั บประเทศอื่น ๆ ใน
ภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ปี ระมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปร
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
๒.๒.๒ การปรับ โครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดป านกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขันเริ่มลดลง
โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับ รอ ยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหาร
จัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของ
บริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่
ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา
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 และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ
๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองให
ความสํา คัญ กับการพั ฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ มการลงทุนเพื่อเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่ม แรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน

๒.๑.๔ การลดลงของความแข็ งแกร งดานเสถีย รภาพทางเศรษฐกิจ จะเป นอุ ปสรรคต อการแก ไขปญ หาเชิง
โครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริ หารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวา
เศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษา
วินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวา
แมจะอยู

ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปน
ขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
๒.๑.๕ อันดับ ความสามารถในการแข งขัน โดยรวมยัง ปรับ ตัวดี ขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมี พลังการ
ขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงาน
และการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗
WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ.
๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศ
ที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้น
ประเทศไทยไดรบั การจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน
แตยั งคงอยูในระดับ ต่ําเมื่ อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อัน ดับความพรอมด านโครงสรางพื้ นฐานทาง
วิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับ
ในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ผี านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูใน
ระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ
GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ
GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ขณะเดี ย วกัน บุ ค ลากรด า นการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศยั ง มี จ า นวนไม เพี ย งพอต อ การส ง เสริ ม การพั ฒ นา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้น ฐานยังคงมีปญ หาในหลายๆ ดา น ประกอบดว ยรูปแบบการขนสงยั งไม
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการ
กิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุ กในเขตนครหลวงและเขตเมือ งหลักในภู มิภาค และมีแหลงนาดิบไม
เพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่วั ถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนม
ลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยาง
เปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยัง
ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอ
การทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอ
ความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน

๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูก ารเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการตั้งครรภในกลุม

วัยรุนทีม่ ีแนวโนมเพิ่มขึ้น 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)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึน
้ ชา 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) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว
และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอย
ละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุมผูสูงอายุ วัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่

เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ
๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระ
คาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้งั หมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
อัตราการเจริญพันธุท่ลี ดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว
ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
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 เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษา
อยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐

นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตาง ๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรปั ชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได สัดสวนคนจน
ลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวัน
เฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (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 สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนา
ไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงิน และการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตั วอยูในกลุมคน

เพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือ
ครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สดุ ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดนิ วางเปลาของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับ ปริญญา

ตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคา
ครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดีท่สี ุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย

ทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ 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)

ความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากประชาชนไม เ ข า ใจกฎหมาย เข า ไม ถึ ง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความ
เปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครองทางดาน
สุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป

๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน
สวนผู พิการไดรับเบี้ยยั งชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรั ฐใหเงินอุ ดหนุน แกเด็กดอ ยโอกาสที่ อยูใน
ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัย
ยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอย
และรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู
อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ
การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาด
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอา
วัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความต องการของ
ชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดาน
องคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
เชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและ
อาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวงระยะเวลากวา ๑๐
ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตาง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน
และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสว นใหญถูก นาไปใชใ นการพัฒ นาจานวนมาก กอใหเ กิด ความเสื่อมโทรมอย าง
ตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อการผลิตทาง

การเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไม
ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖
ในป ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดิ นเสื่อมโทรม ทําให ความหลากหลายทางชีว ภาพถูก คุก คามทรัพยากรดินและที่ดิน มี

ปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของ
ดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการ
ถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานาน

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่น ๆ จํานวนมาก

เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มี
พื้นที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปา
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) การผลิต พลั งงานในประเทศไมเพียงพอกับ ความตอ งการ แตป ระสิทธิภ าพการใชพลังงานดีขึ้น

ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไม
เพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลาน
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมี
การนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นรอยละ
๖.๘ อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมี
อัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใช
พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 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
คาใชจายในการสูบ น้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภ าพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํา นวนประมาณ
๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตาง ๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยัง
ไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย

ตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตอง
ตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้น
ถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ
๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซาก
ของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น
แตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง

(๒) มลพิษ ทางอากาศยังเกิ น มาตรฐานหลายแหง แตมีแ นวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง

อากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs)
โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ
ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปน
ผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทาง
จักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือ ปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางาน
ระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณ ภาพน้ําที่อ ยู ในเกณฑดีมีแ นวโนม ลดลง สถานการณคุณ ภาพน้ําในชว ง ๑๐

ป ที่ผานมา (พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน
มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัต ราการเติบ โตลดลงปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือน
กระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่
ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชน
ที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบ
ตอภาคการผลิตและวิถกี ารดารงชีวติ ของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลาน
บาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่
มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวา
ภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลให
ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผานดัชนีความ

อยูเ ย็ นเปนสุข รวมกั นในสังคมไทย ชี้วา สัง คมไทยในภาพรวมมี ความอยู เย็ นเป นสุข รวมกั น อยู ใ นระดับ ปานกลางในป ๒๕๕๖ แต
องคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศ

ไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
อยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖)
หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์
ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรฐั หนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงาน
ที่ไม เป นธรรมาภิบ าล มีก ารใชอํา นาจหนาที่โดยมิ ชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพ อ ง ภาคธุรกิ จบางสว นมีการรว มมื อ กั บ
นักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใช
ศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปด
ขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(๒) ภาคเอกชนมีก ารประเมินหลัก บรรษัทภิบ าล 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) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุค สมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน

พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค
และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ

อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูใน
การควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ งมีห นาที่รับผิดชอบบริห ารราชการแผน ดิน รวมไปถึ งการกํ าหนดนโยบายเพื่ อ ให
ขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิ รูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยา งชัดเจนในโครงสรา งของหนวยราชการเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญ ญัติปรับปรุงกระทรวง 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 หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ
อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 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 บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอน
ของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการ
จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปญหาการขาดแคลนรายไดข อง อปท. ซึ่งรายไดที่ทอ งถิ่นจั ดเก็บ เองในภาพรวมมีสั ดสวนเพี ยงรอ ยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้น ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ แหล งท องเที่ยวที่มี ชื่ อ เสี ยงระดับโลก การจั ดบริ การ
สาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของ
การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรปู แบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐาน
จับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอรรปั ชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้น
ในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบัน
ประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหา
เหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ
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
หมายถึงมีคอรรปั ชันนอย)

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ และรอ ยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร อ ยละ ๔ (๓) ราคาน ามันเฉลี่ ย ๗๐-๙๐
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓
(๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอ ยละ 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 ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจ
ไทยในชว ง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการร อยละ ๓.๘ ซึ่ งทํ าให
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน

กรณีเศรษฐกิจ ขยายตัวเฉลี่ยรอ ยละ ๓.๓) การขยายตัว ในกรณีฐ านดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมี ความเสี่ยงที่จ ะตกอยูภายใต กับดัก
ประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้น
เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดาน
การคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ตองการในประเทศขยายตัวชาลง
(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชา

กวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร
สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุม
เสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการ
ดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓
จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตอ งนําเขาแรงงานไรทักษะจาก
ประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทย
อาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการ
พัฒนาสิ นค าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้ นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํา นวณใหมอี กครั้ งเมื่อ การ
ปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึง่ อยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ
และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และ
บางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวย
รอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร

มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คน
ยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเปนเมือง

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือ งหลวงและ
เมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้น ๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้น ฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่ อ
รองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม
ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่ม ขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุน
ต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อตอ

การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรม
โดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา
๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(๒)

ภาคประชาสังคมใหค วามสํา คัญ กับ การบริ ห ารจั ด การของภาครั ฐ สถาบั นทางสัง คม อาทิ มู ล นิ ธิ
สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาค
ครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอ เสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมี
อํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติป ระเมิน สถานการณ วา ในชวงป ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค. ศ. ๒๐๐๑ -๒๑๐๐ ) จะเป น
ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลว
จะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ

เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาด
แคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ
มากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย
การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย อิเล็กทรอนิ กสกลายมาเป นรู ปแบบการคาที่ มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ
Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการ
แขงขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิ จ

พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอ ทิศทางการวางแผนพั ฒนาด านโครงสร างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ ยนกฎ
ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอม
มากขึ้น
(๒) การเปด เสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในป

๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ
หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสใน
การใชป จ จั ย การผลิ ต และแรงงานสํ าหรับ การพัฒ นาภาคเกษตรและอุ ต สาหกรรมที่ ใ ชแ รงงานและวั ต ถุ ดิ บ เข ม ข นในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อน
บานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปดเสรีทางการคากับ ประเทศที่พัฒ นาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของการคาและ

บริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒ นามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒ นาสิน คา ที่เป นมิตรตอ สิ่งแวดลอ มและมี ความ
รับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคา
สินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมี
แนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงทีจ่ ะผันผวนตลอดชวงแผนฯ

๑๒ เนื่องจาก ๑)
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน

ยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความ
เสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ
ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

( ๕) ความเลื่อ นไหลของกระแสวั ฒ นธรรมโลก

ความก าวหน าในการติ ดตอ สื่ อ สาร การขยายตัวของ
เครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
บุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ํา เติมตอสถานการณความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปน
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลง
นาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุข ภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัด
เซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญ เสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้น

และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
การพั ฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชี วิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอ ตกลงระหว างประเทศเกี่ ยวกั บการ
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 ประกอบด วยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปา หมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่ งจะสงผลกระทบกับการวางแนว
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกัน
ทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทา
เทีย มกัน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยื น เตรียมความพร อ มในการรับ มือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยาง
ยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน

๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิ สัยทัศน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและ
ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร
ของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิสติกส
ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลง
อุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน 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

ชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส 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
สมรรถนะที่สอดคลอ งกับความตองการของตลาดและรองรับ การเป ดเสรีข องประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงาน
และปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยาย
ไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจทามกลาง
การดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนดสนิ คาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึน้ ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการ
เปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยง
พื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง
และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทา
อากาศยานหลั กของประเทศ พัฒนาทาเรือ ที่มีศักยภาพใหเป นทาเรือ อิเล็กทรอนิกสเต็ม รูป แบบ รวมทั้งพั ฒนาและปรับ ปรุ งระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอม
บํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเปนสินคาเกษตร
แปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการ
ผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน
จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่แ ละความตองการของตลาดตั้งแต ตนน าถึงปลายนา ทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิ จ
รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท
เพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับ ที่
เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปอ งกันความเสี่ย ง ตลอดจนส งเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา การเกษตรตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรา งการผลิต ภาคบริการโดยเรงพั ฒนาระบบคมนาคมขนสงให เกิดความ
เชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง

ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
และสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจน
สงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทอ งเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคม
ขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต
และบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิ
สติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล

ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแห ง
ปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคา
ระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ
ชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสราง
ผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสราง
เสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรา งความ

รับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรร

งบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไ ดคนดีคนเกง รวมทั้ง

ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับ

ปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอ งกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุข ภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการ
ใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub)
และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ
รวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาค
สวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน

๕.๒.๔ การสร า งสภาพแวดล อ มและนวั ต กรรมที่ เ อื้ อ ต อ การดารงชี พ ในสั ง คมสู ง วั ย โดยการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ
และความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวัน
สําหรับผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให
แรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอน
ทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิ บัติอยางเปน
รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจ เจก โดย (๑)
พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน สวั สดิการสังคม และกระบวนการยุ ติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อ ยู อ าศั ยของผู มี รายไดน อยและการเข าถึงระบบ
สาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อ ยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออั ดในเมืองโดย
ดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้น ฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรราย
ยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและ
เขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจ ริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของ
หนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมาย
เพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดนิ เปนตน
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอมรองรับความเปน
เมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ระบบการศึ กษาและระบบสาธารณสุข ที่ไ ดม าตรฐาน มี คุณ ภาพ และเพีย งพอต อ ความต อ งการของคนในเมื อ ง รวมทั้ง เสริม สร า ง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดย
คํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ

รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจ
อยางแทจริง
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ใหความสําคัญกับนโยบาย
สงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกั บการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริ มการลงทุน และสิ ทธิ
ประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและ
การผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและ
ศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับ
ใชกฎหมายอยางมีป ระสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่ม พื้น ที่ปาไมโ ดยสง เสริมการปลูกไมมี ค าทางเศรษฐกิ จระยะยาว อนุรัก ษ และใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของ
ระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรกั ษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกัน
การถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูล
ทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการ
แรโดยกําหนดปริมาณที่ เหมาะสมในการน้ําแรม าใชประโยชน คํานึงถึ งความจาเปนและมูลคา ในอนาคต บังคับใชม าตรการควบคุ ม
ผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่กี อมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เป นมิตรกับ สิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใ ชแ ลว ที่มีประสิทธิภ าพ
ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรปู ระบบภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม
มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย
และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ
เปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่
กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคน
ในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริห าร
จัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพ
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลด
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับ ตัวและยืดหยุนตอ การเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผน
ธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รนุ แรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการ
ประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ ใหมีค วามเปนมืออาชีพและเพียงพอตอ การขั บเคลื่อ นภารกิ จภาครั ฐรวมกั บ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูป แบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิท ธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
นาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผล
โครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนพัฒนาภาค เปนแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น
เพื่อ สนับสนุน จังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํ าแผนพัฒ นาจังหวั ดและแผนพัฒนากลุม จังหวั ด
แผนพัฒนาภาค จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึด
แนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ซึ่งเทศองคการบริหารสวนตําบลตําบลบาน
เหลื่อมนั้นตั้งอยูภาคตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนา

ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร การทองเที่ยว การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้ งรางกาย จิตใจ
และสติปญ ญา รอบรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิ น และการออมของครัว เรื อ น มี สัม มาอาชีพที่ มั่น คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแ ลครอบครัวได อ ยา งอบอุ น ฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให
จังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และตอบสนองความตองการของประชาชนในทอ งถิ่น สํา นักงานพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุม
จังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ใหเกิดการพัฒ นาที่สมดุ ล เป นธรรมและ มีภูมิ คุม กันต อ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึด คน
ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการ
พัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
๑.๒ หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิ น เพื่อสรา ง
โอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑)
(๒)

กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาประเทศ
เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่
ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒ นาพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อเปนฐานการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาค 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 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจ
เชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล
พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร

๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพื้นที่ชุมชนตามแนวเขต
เศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเชิงพื้นที่ เชน
การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน
พิษณุโลก และขอนแกน

๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลง
น้ํ าใหเพียงพอตอ การเกษตร พัฒ นาสิ่งแวดลอ มเมือ งและแหลงอุตสาหกรรม และการจัด ให มี การจั ดการใช ประโยชนที่ดิ นอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว การตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อ
สงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) สรา งคนให มี คุณ ภาพ เพื่ อ พั ฒ นาคนให มีสุ ข ภาวะดี ทั้งร างกาย จิ ต ใจและสติ ป ญ ญา รอบรู เท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ
(๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหาร แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน
และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุ น
(๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมใหได ๑๕.๙ ลานไร หรือ
รอยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย) เนนการ
ฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริมการคา การลงทุนและการทองเที่ยว
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
(๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เนนใหความสําคัญ
กับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริมพื้นที่ชลประทาน การทําปศุ
สัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ
(๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด เนน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใชประโยชนพื้นที่ชลประทาน

ใหเกิดประโยชนสูงสุด การทําการเกษตรกาวหนา การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร มุงเนนการ
พัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง
(๕) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุ บลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอํานาจเจริ ญ
มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา การสรางงานและรายไดจากการทองเที่ยว
ใหมากขึ้น
๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพื่อการสงออก
โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม
โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง
โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

 แผนพัฒนากลุม
 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวั ด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(ขอนแกน กาฬสินธุ มหาสารคาม และรอยเอ็ด) ระยะ ๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ไดจัด ทําขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒ นาทุก ภาคสว น ทั้งภาคราชการ องคก รปกครองสวนท อ งถิ่ น
องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของ
กลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จึงไดกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต
คือ
วิสัยทัศนกลุม จังหวัด
“กาฬสินธุเมืองนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย และพลังงานทดแทน ผาไหมแพรวาสูสากล

แหลงทองเที่ยว เชิงอนุรกั ษและวัฒนธรรม”
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขันได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน
เปาประสงครวม
1. เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
 จังหวัด (GPP)
2. สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคนใหเปนคนดีมคี ุณภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคกลุม จังหวัด “รอยแกนสารสินธุ”
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

(Strategic Issues)

(Goals)

1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเขมแข็งและแขงขัน

1.1 เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด (GPP)

ได
2.การพัฒนาทุนมนุษยและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคน

ใหเปนคนดีมีคณ
ุ ภาพ
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการ

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พัฒนาที่ยั่งยืน

อยางเปนระบบ

เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ และจังหวัดที่รบั ผิดชอบ ของกลุม จังหวัด “รอยแกนสารสินธุ”
เปาประสงค (Goals)
1.1 เพิ่มผลิตภัณฑมวล
รวมกลุมจังหวัด (GPP)

ตัวชีว้ ดั (KPI)
1.1.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ

ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัด (GPP)

กลยุทธ (Strategies)
1. เพิ่มศักยภาพในการสรางรายได
จากผลิตภัณฑชุมชนและวิสาหกิจ
ชุมชน
2. สรางโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพแกองคกรชุมชน

และพัฒนาคนใหเปนคนดีมี
คุณภาพ

1. ขอนแกน
2. ขอนแกน
3. รอยเอ็ด/ขาว

กาฬสินธุ/ออย/เกษตรอินทรีย

3. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาค
การคา และภาคบริการ

ขอนแกน/มันสําปะหลัง/

รวบรวมและกระจายสินคาใน
ภูมิภาค

มหาสารคาม/ไหม

4.

2.1 สรางสังคมแหงการเรียนรู

จังหวัดที่รับผิดชอบ

2.1.1 รอยละของผูผ านการ

1. พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานใหมี
พัฒนาศักยภาพแรงงานและ ทักษะ
มีงานทํา
2 สรางโอกาสารเรียนรูตลอดชีวิตดวย
2.1.2 จํานวนผูเขาถึงบริการ ระบบและวิธีการที่หลากหลาย
ทางการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
3. สงเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม
และใชนวัตกรรมในการ
จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ
เรียนรูเพิ่มขึ้น
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ทองเที่ยว

4. ขอนแกน/รอยเอ็ด
1. มหาสารคาม
2. มหาสารคาม
3. รอยเอ็ด

4. เสริมสรางศักยภาพครัวเรือน
ยากจนและผูดอ ยโอกาส
3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3.1.1 รอยละของพื้นที่ปลูก

1. การบริหารจัดการ

1. ขอนแกน

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ

ปา/ไมยืนตนเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ปาไม)
แบบบูรณาการ

2. ขอนแกน

3.1.2 จํานวนพื้นที่

เกษตรกรรมที่ไดรับการ
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรดิน
3.1.3 จํานวนพื้นที่ที่ไดรับ

การพัฒนาทั้งในและนอก
เขตชลประทานเพิ่มขึ้น
3.1.4 คุณภาพสิ่งแวดลอม

2. อนุรักษและใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยิน
3. ปองกัน เฝาระวัง และบําบัด ฟน
 ฟู
คุณภาพสิ่งแวดลอม
4. การพัฒนาเครือขายชุมชนดาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

อยูใ นเกณฑมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตํา บลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวั ด
นครราชสี ม า องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลได จั ด ทํ า แผนสี่ ป โ ดยสอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพัฒ นาจั ง หวั ด
นครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว
โดยมุงเนนพัฒนาดานอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การคา เศรษฐกิจอาเซียน การทองเที่ยว
สังคมคุณภาพ พัฒนาเมืองนาอยู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศนจังหวัดกาฬสินธุ
“กาฬสินธุถ ิ่นทองเที่ยววิถีไทยอีสาน แหลงอาหารปลอดภัย นําผาไหมแพรวาสูสากล ”

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
ครอบครัวเขมแข็งคนมีคณ
ุ ภาพ สุขภาพดี รายไดดี และสังคมนาอยู
กลยุทธ
๑. พัฒนาคน และเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
๒. พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และการดูแลผูด อยโอกาส
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสว นรวม
๔. การบูรณาการความรวมมือสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สงเสริมการคา การลงทุน ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๖. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยววิถไี ทยอีสาน
เปาประสงค

พัฒนาจังหวัดใหเปนแหลงทองเที่ยววิถีไทยอีสานรวมทั้งสรางมูลคาเพิ่มและรายไดจากการทองเที่ยวใหกบั
ประชาชน
กลยุทธ
๑. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยว
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
เปาประสงค
สินคาเกษตรไดรับการสงเสริมและพัฒนาสูมาตรฐานความปลอดภัย
กลยุทธ
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย

๒. สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป สินคาเกษตรปลอดภัยใหไดคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
๓. พัฒนาและเชือ่ มโยงกลุมเครือขายเกษตรกรผูผลิตผูประกอบการและตลาดสินคาบริโภคปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาผาไหมแพรวาและผลิตภัณฑชุมชน
เปาประสงค
มูลคาผาไหมแพรวาและผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
๑. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู การผลิตผาไหม แพรวาและผลิตภัณฑชุมชน
๒. พัฒนาคุณภาพ การแปรรูปผาไหมแพรวาและผลิตภัณฑชมุ ชน
๓. สงเสริมและพัฒนาการตลาดผาไหมแพรวาและผลิตภัณฑชุมชนเชื่อมโยงทั้งในและตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๕ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
สังคมมีความเปนธรรมและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน

กลยุทธ
๑. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๓. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ โดยมุงเนนพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ ดานการศึกษา การเกษตร พัฒนา
สังคม ดานการพัฒนาสาธารณสุข ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ด านการบริ ห ารจัดการบา นเมือ งที่ดี ดา นการรักษาความปลอดภั ยในชี วิต และทรั พยสิ น ดานการอนุรั ก ษท รั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ ดั งนี้
วิสัยทัศน
“การเกษตรปลอดภัย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มศักยภาพการทองเที่ยวและบริการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม พัฒนาคน และสังคมอยางยั่งยืน”

ยุทธศาสตรประกอบดวย ๗ ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต
๒. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
๓. สงเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุม ครองสิทธิของประชาชน
๔. สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
๕. การเสริมสรางศักยภาพและโอกาสของ ผูส ูงอายุ คนพิการและผูด อยโอกาส
๖. สนับสนุนบทบาทของสตรีในทองถิ่นในการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๗. การสงเสริมการมีอาชีพรายได และความเขมแข็งของชุมชน
๘. สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
๙. สงเสริมการวิจัยและพัฒนา
๑๐. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยางยั่งยืนสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๒. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ไดคณ
ุ ภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP)
๓. การสรางมูลคาเพิ่ม
๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและศูนยสารสนเทศขอมูลทางการเกษตร
๕. การบริหารจัดการองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งและกินดีอยูด ีมีรายไดเพิ่มขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖. สงเสริมใหมีการใชปจจัยการผลิตที่มาจากอินทรียช ีวภาพที่คุณภาพ
๗. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
๘. สงเสริมวิจัยและพัฒนา

๙. สงเสริมกลุมผูผลิตเกษตรอินทรียชีวภาพ และการเกษตรแบบผสมผสานอยางครบวงจร
๑๐. ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบ ในการสงออกสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาผาไหมแพรวาและสงเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๒. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผ ลิต/ผูประกอบการ
๓. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปจจัยการผลิตผาไหมแพรวและผาทอพื้นเมือง
๔. การเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๕. สงเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
๖. สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาดระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
๗. การวิจัยการผลิตการตลาดผาไหมแพรวา
๘. สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๙. สงเสริมการลงทุนเศรษฐกิจสรางสรรค
๑๐. สงเสริมและตอยอดจุดเดนของผลิตภัณฑของทองถิ่น
๑๑. เสริมสรางอาชีพ ผลิตภัณฑและบริการดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนวัฒนธรรมสรางสรรค
๑๒. พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
๑๓. สงเสริมและเชื่อมโยงผาไหมแพรวากับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๑๔. สงเสริมพัฒนาทํานุบาํ รุงศาสนา
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
๒. เสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและบุคลากรใหมศี กั ยภาพ
๓. สงเสริมและพัฒนาธุรกิจการคา การบริการ และอุตสาหกรรม
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอมูลดานการทองเที่ยว

๕. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน
๖. สงเสริมและเพิ่มชองทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
๗. การพัฒนาปจจัยการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ
๘. สงเสริมการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดานบริการและ
การทองเที่ยว
๙. สงเสริมการทองเที่ยวและวิถีชวี ิตอันดีงามของประชาชนในทองถิน่ ทุกประเภท เชนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศน เชิงสุขภาพฯ
๑๐. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ และการใหบริการ
๑๑. สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
๑๒. สงเสริมพัฒนาความมั่นคงดานปจจัยการผลิต สงเสริมความมัน่ คงในพื้นที่ทํากิน และเพิ่มศักยภาพ
การเขาถึงแหลงทุน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
๒. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๓. พัฒนาดานผังเมือง
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ํา
๕. พัฒนาระบบพลังงาน
๖. พัฒนาระบบกําจัดขยะ
๗. พัฒนาระบบสือ่ สาร
ยุทธศาสตรที่ ๖ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมใหชมุ ชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๒. เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๓. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีศกั ยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืนสอดคลองกับสภาพพื้นที่และวิธีชุมชน

๔. สงเสริมการบริหารจัดการปาแบบกลุมปาชุมชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา สนับสนุนการจัดการอยางมี
สวนรวม
๕. เสริมสรางระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการระบบกําจัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศโดยวิธีที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
๖. เพิ่มขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการขยะมลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน
๗. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นคงทางอาหาร
ยุทธศาสตรที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารงานกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๑. การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
๓. สรางความเขมแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
๔. การปองกันและปราบปรามการทุจริต
๕. การเพิ่มประสิทธิภาพเจาหนาที่ของรัฐในการใหบริการภาครัฐ
๖. สงเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน
๗. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๘. การบูรณาการปองกันและแกไขปญหาสาธารณภัยและเรงรัดชวยเหลือฟนฟูผูประสบภัย
๙. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยทีส่ ดุ
๑๐. การรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
๑๑. เพิ่มศักยภาพการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่
๑๒. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑๓. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร
๑๔. สงเสริมเชิดชูและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอนาคู
วิสัยทัศนการพัฒนากลุมอําเภอ เขาวง นาคู หวยผึ้ง กุฉินารายณ

“มุงเปนเมืองนาอยู เชิดชูวฒ
ั นธรรม นําการทองเที่ยว ทําการเกษตรที่ดีและพัฒนาการเรียนรู”
วิสัยทัศนการพัฒนาอําเภอนาคู
เปนอําเภอนาอยู แหลงเรียนรูเกษตรอินทรีย วิถีชีวิตแบบพอเพียง รุงเรืองศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
พันธกิจ
๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
๒. การเพิ่มศักยภาพการเกษตร เกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคา
๓. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี สิง่ แวดลอมดี
มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่สมบูรณ และสามารถดํารงชีวิตอยู
อยางสะดวกและปลอดภัย
ตัวชี้วดั ที่ ๑ : รอยละของครัวเรือนที่ไดรับความสะดวกในคานคมนาคม สาธารณูปโภค
และไดรับสิ่งแวดลอมที่ดี
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อความสะดวก ปลอดภัยในพื้นที่และชุมชน
กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาระบบระบายน้ําในชุมชน
กลยุทธที่ ๓ การพัฒนาระบบสองสวางในชุมชน
กลยุทธที่ ๔ การพัฒนาระบบน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคในชุมชน
กลยุทธที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
ตัวชีว้ ดั ที่ ๒ : รอยละของเด็ก เยาวชน คนชรา และผูด อยโอกาสที่มีคุณภาพชีวติ ดีขนึ้
กลยุทธ : การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ ผูด อ ยโอกาส
ตัวชีว้ ดั ที่ ๓ : รอยละของประชาชนที่มสี ุขภาพอนามัยทีด่ ีขนึ้
กลยุทธ : การจัดการและสงเสริมสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน
ตัวชีว้ ดั ที่ ๔ : รอยละของประชาชนที่มีอาชีพมั่นคงและรายไดเพิ่มขึ้น
กลยุทธ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมอาชีพ พัฒนารายได และการดํารง
ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพทางการเกษตร เกษตรอินทรียและการแปรรูป
สินคา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การทํา
เกษตรอินทรีย การเพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูป
ผลิตภัณฑตางๆ ในพื้นที่
ตัวชีว้ ดั ที่ ๑ : จํานวนที่เพิ่มขึน้ ของผลผลิตทางการเกษตร

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาระบบน้ําเพื่อการเกษตรและพัฒนาที่ดิน
กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาความรูและเครือขายทางดานการเกษตร
ตัวชีว้ ดั ที่ ๒ : จํานวนที่เพิ่มขึน้ ของเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย
กลยุทธ : สงเสริมการพัฒนาและทําการการเกษตรแบบอินทรีย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาแหลงทองเที่ยวและศิลปะ วัฒนธรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๑. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
๒. อนุรักษศลิ ปวัฒนธรรมพื้นบาน
๓. ความอุดมสมบูรณของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
ตัวชีว้ ดั ที่ ๑ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมดาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
กลยุทธ : สงเสริมสนับสนุนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยว
ตัวชีว้ ดั ที่ ๒ : รอยละที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยว
กลยุทธ : พัฒนาคุณภาพแหลงการทองเที่ยว
๖. สงเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันแกไขปญหายาเสพติด
และสาธารณภัยของชุมชน
๗. สงเสริมพัฒนาการใหความรูและบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน

องคการบริหารสวนตําบลตําบลบอแกว ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ
ซึ่งเปนจุดมุง หมายความคาดหวัง ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึ ง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอย างรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดาน
ตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว

“ สงเสริมการศึกษา พัฒนาการทองเที่ยว ชุมชนนาอยู เชิดชูวัฒนธรรม เกษตรกรรมผสมผสาน”

พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ ๑ การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี (โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี สรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่และภารกิจที่มีอยูเดิม และที่ไดรับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล)
พันธกิจที่ ๒ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของทองถิ่น)

พันธกิจที่ ๓ การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง
พันธกิจที่ ๔ สงเสริมหลักการบริหารใหประชาชนมีสว นรวม (ในการกําหนดแนวทางแกไขปญหา และรวมแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดขี ึ้น เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน)
พันธกิจที่ ๕ สงเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิ
ปญญาของทองถิ่น
พันธกิจที่ ๖ ปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณสุข (สงเสริมการสาธารณสุขมูลฐานชุมชนพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอย มลพิษ
ตาง ๆ รักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะกับชีวิตความเปนอยูข องประชาชน สงเสริมพัฒนาดานกีฬาทุกประเภท)
พันธกิจที่ ๗ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดี ( และสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแกคนในชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเที่ยว)

พันธกิจที่ ๘ การสงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุงหมายของการพัฒนา
๑. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
๒. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๓. การคมนาคมสะดวก
๔. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
๕. ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๖. ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๗. ผูส งู อายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับการดูแล
๘. สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
๙.จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
๑๐. พัฒนาและจัดการดานการทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ที่
๑

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางที่ ๑ พัฒนาคน และเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรู
แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบสุขภาพ สวัสดิการ และดูแลผูดอ ยโอกาส
แนวทางที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
อยางยั่งยืน
แนวทางที่ ๔ การบูรณาการความรวมมือสรางความเขมแข็งของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๕. สงเสริมการคา การลงทุน ที่
แนวทางที่ ๕ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ ๖ สงเสริมและพัฒนา ๑ ตําบล ๑ ผิตภัณฑ ( OTOP)

การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

๒

แนวทางที่ ๑ อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
แนวทางที่ ๒ อนุรักษ ปาไมและสิงแวดลอม

สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
เกษตร

แนวทางที่ ๓ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานพรอมจําหนายสินคา ทางการเกษตร
แนวทางที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร

๓

แนวทางที่ ๑ พัฒนาปจจัยการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
แนวทางที่ ๒ สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร

สงเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย

ปลอดภัยใหไดคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
แนวทางที่ ๓ พัฒนาและเชื่อมโยงกลุมเครือขาย/กลุมเกษตรกรผูผลิต
ผูประกอบการ และตลาด สินคาบริโภคปลอดภัย
๔

แนวทางที่ ๑ พัฒนาการคมนาคมและการขนสง
แนวทางที่ ๒ พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ ๓ พัฒนาแหลงน้ําตามธรรมชาติเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ ๔ พัฒนาระบบประปาอยางครบวงจร
๕

แนวทางที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบรอยภายในและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ ๒ สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
แนวทางที่ ๓ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงใหความ
ชวยเหลืออยางครบวงจร
แนวทางที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณ
ุ ภาพกาวสูประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ ๕ สงเสริมเชิดชูและปกปองสถาบันพระมหากษัตริย

การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนา
ระบบบริหารภายใตการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

๒.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัย และสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒ นา อยา งนอยตองประกอบดวย การ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) ดานพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ

รัฐบาลแกไขปัญ หาดานเศรษฐกิจ มาโดยตลอด แตก็ไมสามารถแก ไขปั ญหาทางด านนี้ ให
หมดไป เนื่อ งจากภาวะเศรษฐก ิจ ตกต่ํา ตอ เนื่อ งมาหลายป พ ืช ผลทางการเกษตรตกต่ํ า ขาดเงิน ทุ น หม ุน เว ีย นใน
ภาคอุตสาหกรรมตอ งลดการผลิตลดคนงานทําใหคนวา งงานเพิ่มมากขึ้นไมมีร ายไดเลี้ย งดูครอบครัวเทศบาลตําบลไดมีการ
ส ง เสริม อาชีพตา ง ๆ ใหร าษฎรมีรายไดเ สริม เพื่อ เพิ่ม รายไดใ ห กับ ครอบครัวสน ับ สน ุน ใหป ระชาชนดํา เนินงานตามแนว
เศรษฐกิจ พอเพียง สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับ ราษฎรไดพัฒ นาฝีมือ และมีการรวมกลุมพัฒ นาผลิตภัณฑโดยอาศัยภ ูมิ
ปญญาชาวบานเพื่อจัดทําธุรกิจขนาดยอม จัดหาตลาดกลางรานคาชุมชนศูนยจําหนายใหเกษตรกรกลุม อาชพี นําสินคามา
จําหนายและพัฒนาดานเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อ สรางชุมชนใหเขมแข็งตอไปในอนาคต ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ที่ผาน
มาและการแพรระบาดของยาเสพติดในปัจจุบนั ทําใหคณ
ุ ภาพชวี ติ ของประชาชนไมดีเทาที่ควรขาดการปองกัน รักษา และ
การดูแลสุข ภาพอนามัย ของตนเองขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งสวัสดิการและกจิ กรรมนัน ทนาการไมเพียงพอองคการ
บริหารสวนตําบลจึงไดมีการสงเสริม ความรูแ ละปอ งกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ รณรงคสง เสริม
หมูบานปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา สง เสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเป็น ประโยชนสรางความ
เขม แข็ง ของชุมชนในการปองกนั และแกไขปัญหาเอดสใ นตําบลรวมทั้งสงเสริมการจัดการศึกษามี การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมไปพรอม ๆ กันเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชวี ิตที่ดีขึ้น
๒) ดานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร

องคการบริหารสวนตําบล ไดเล็งเห็นปัญหาดานการอนุรัก ษ ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท่ดี ีงาม พรอมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
ประชาชนยัง ขาดความรู ค วามเข า ใจในการใช ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ยา งประหยั ด และขาดจิ ต สานึ ก ในการบำรุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทําใหเกิดมลพิษตาง ๆ ซึ่งเทศบาลตําบลไดดําเนินการขุดลอก คลองระบายน้ํากาจัดวัชพืช
ซึ่งก็แกปัญหาไดระดับหนึ่งในปัจจุบันจะตองพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสมดุลตอไป

๓) ดานสงเสริมและพัฒนา การเกษตรปลอดภัย

องคการบริหารสวนตําบล มีการสงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยใหได
คุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ OTOP
๔) ดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในปีที่ผานมาไดมีก ารพัฒนาและช ว ยแก ปั ญ หาความเดือดรอนและ
บรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพื้นฐานดา นสาธารณูปโภคดานแหลงน้ําไดระดับหนึ่งเนื่องจากมีขอจำกัดดาน
งบประมาณประกอบกับตองรับ ผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม ทั้งเทศบาลตําบล จึงไมสามารถแกไขปัญหาดัง กลาวใหห มดไป เพราะตองใช
งบประมาณมากแตความตองการของประชาชนดา นนี้จึงมีอีกจํา นวนมาก เชนการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนและอนื่ ๆ ภายใน
ช มุ ชนหมูบ า น การขยายเขตไฟฟา ระบบประปา แหล ง น้ํ าเพื ่อ การเกษตรทํา ใหไ ม ส ามารถดํ า เนิน การได อ ย า งทั่ว ถ ึง พื้ น ที่ ต าม
แผนพัฒนาที่กําหนดไว จ ึงนํา สภาพปัญ หาและความตองการที่เคยเสนอมาและดํา เนิน การจัดทําประชาคม เสนอปัญ หาและความ
ตองการบรรจุเขา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อนําไปจัดทํา แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบล
แกไ ขในปตอไป

๕) ดานการรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใตการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามาบริหารจัดการ
และมีส ว น รว มในการปกครองตนเองในรู ป ของกระบวนการประชาคมหมู บา น ม ี ก ารพั ฒ นาบุค ลากรเพื ่ อ ให ทั น ก ั บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยจัดสงบุคลากรไปศึก ษาอบรมความรูใ นดานตาง ๆเพื่อ เพิ่มประส ิท ธภิ าพในการทํางานรวมทั้งจ ัดหา
เครื่อ งมือ วสั ดุอุปกรณเครื่อ งใชต าง ๆ ใหส ามารถปฏ บิ ตั ิงานไดรวดเร็ว และทันสม ัย มีการเผยแพร ป ระชาส ัม พัน ธผ ลการ
ดํา เนิน งานให ประชาชนไดรั บ ทราบตามหลักธรรมาภิบาลด วยความโปร งใส ตรวจสอบไดและมีการสงเสริมการบริหารงาน
ทองถิ่นโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็วทั่วถึง และมุงเนนผลสัมฤทธิ์

การวิเคราะหศกั ยภาพ
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบอแกว เปนการ
ประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเป็นสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่นรวมถึงจุดแขง็ และจุดออน
ของทองถิ่นอันเป็นสภาวะแวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเ ทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลภูแลนชางในภาพรวมดังนี้

๑. จุดแข็ง(S=Strength)
๑.ประชาชนสามัคคีและรวมมือพัฒนาทองถิ่นเปนอยางดี
๒.การเมืองมีความเปนเอกภาพ
๓.มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่ดีงาม
๔. ระบบการบริหารจัดการขององคกรมีความเขมแข็ง
๕. มีลาํ หวยหลายสายและพื้นที่อดุ มสมบูรณเหมาะสําหรับทําการเกษตร
๖. ดานการศึกษามีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ เปนโรงเรียนตนแบบ
๗.ผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.มีความตั้งใจที่จะบริหารทองถิ่นดวยความโปรงใส
๘.สํานักงานตั้งอยูใ นพื้นที่ที่สะดวกในการมาติดตอ

๒. จุดออน (W= weaknesses)
๑.ปญหาสังคมและคุณภาพชีวิต เชน จัดการดานสาธารณสุขยังไมครอบคลุมและ
เพียงพอ ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาเด็กและเยาวชน เปนตน
๒.บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังขาดความรู ความเขาใจ ในระบบการบริการสมัยใหม
ที่มีเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเกี่ยวของ
๓.รายไดที่จัดเก็บเองไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ
๔. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
๕. กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกรไมมกี ารรวมกลุมแบบเขมแข็ง
๖. เกษตรกรสวนใหญยากจน มีปญ
 หาหนี้สินเรื้อรัง
๗. เกษตรกรขาดความรู ทักษะในการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร ขาดทักษะการบริหารจัดดาน
การตลาด
๘.ประชาชนในทองถิ่นไมใหความสําคัญของการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นบนเวทีสาธารณะ
ตอการบริหารจัดการของ อบต.
๙.คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรของ อบต.มีแนวโนมสูงเกิน รอยละ ๔๐ ของเงินรายได
๑๐. อบต.ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ
๑๑. จํานวนผูสูงอายุและผูพิการมีจํานวนมาก
๓. โอกาส (O= Opportunity )
๑. รัฐบาลมีนโยบายที่เอือ้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานอยาง
เต็มที่ ในการแกไขปญหาในทองถิ่นและพัฒนาทองถิ่นของตน
๒. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
๓. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิน่ มีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพรและถายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นมากขึ้น
๔. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนในทองถิ่นอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง

๔. อุปสรรค (T =Threat )
๑. ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
๒.สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
๓.กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
๔.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นลืมรากฐาน
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
๕.รายไดขององคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ตองพัฒนา
๖.มีปญหาสุขภาพ ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาแรงงานตางดาว และปญหาการ
คาประเวณีเด็กและสตรี
๗.มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
๘.คนทองถิ่นที่เปนแรงงานมีคุณภาพมีการศึกษามักไปทํางานจังหวัดอื่น

๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ดาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต

ความตองการ
๑.ดานการพัฒนาคน
สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม

ดาน

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- การศึกษา
การสอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน

- เด็กนักเรียนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- มีสอื่ การเรียนการสอนที่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษา
เลาเรียน

๒) มีปญหาเรื่องขยะเพิ่มมาก - สิ่งแวดลอม
ขึ้น

- ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ปญหาเพิ่มขึ้น

๓) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส ูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- สังคมในชุมชน

- ผูส ูงอายุและเด็กใน
เขตองคการบริหาร
สวนตําบล

- ผูส ูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลที่ดี

๔) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต

- สังคมในชุมชน

- ผูพิการในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิต
และทั่วถึง

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

เนื่องจาก
อัตราการขยายตัวของ
เมืองเพิ่มขึ้น แตระบบการ
บริหารจัดการขยะยังขาด
แคลนสถานที่กําจัดขยะที่
ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการ
นําขยะมาสรางมูลคาเพิ่ม
รวมทั้งประชาชน

ความตองการ
๒.ดานสงเสริมและ แหลงทองเที่ยวมีสภาพ
ปรับปรุงพื้นที่
พัฒนาการทองเที่ยว ทรุดโทรม ไมไดรับการบูร

สถานที่ทองเที่ยวใน ชาวตําบลบอแกวมี
สถานที่ทองเที่ยวเชิง

เชิงเกษตร

นาการ

พื้นที่ตําบลบอแกว

เกษตร

การเขาชมสถานที่
กอสราง/ปรับปรุงถนน ถนนในพื้นที่เขาชม
ทองเที่ยวมีความลําบาก
แหลงทองเทีย่ ว
เนื่องจากถนนไมไดรับการ
การเกษตร
ปรับปรุงซอมแซม

การเดินทางเขาชมการ
ทําการเกษตรมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

๓.ดานสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ปลอดภัย

ประชาชนขาดความรูใน ความรูดานการทํา
ดานการทําการเกษตรที่มี การเกษตรที่ปลอดภัย
พรอมประหยัด
ความปลอดภัย
คาใชจาย

เกษตรกรในตําบล
บอแกว

ชาวตําบลบอแกวมี
รายไดจากการทํา
การเกษตรพรอมมี
ความปลอดภัยจาก
สารเคมีตกคาง

๔. โครงการสราง
พื้นฐาน

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมพอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น

๒) ไฟฟาสองสวางทาง
- ไฟฟา
และที่สาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบล

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสวางไมเพียงพอ
ประชาชนไมไดรบั ความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาเทาที่ควร

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

- พื้นที่ในเขต
- มีรางระบายน้ํา
องคการบริหารสวน สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
ตําบล
กลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ

- แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

- ราง/ทอระบายน้ํา

๔) ประชาชนตองการ
- เสนทางคมนาคม
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองคการ
บริหารสวนตําบลไม
สามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่

- เสนทางคมนาคม
ที่เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการให
ดําเนินการ

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา

สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อตองเปนที่
สาธารณะ
ดาน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/

พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต

ความตองการ
๔. โครงการสราง
พื้นฐาน

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน

- แหลงน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

- ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น

๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่ - ไฟฟา
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะมี
ในเขตองคการบริหาร แสงสวางไมเพียงพอ
สวนตําบล
ประชาชนไมไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
เทาที่ควร

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ทอระบายน้ํา
ระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิด
การอุดตัน สงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ

- พื้นที่ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล

- มีรางระบายน้ําสามารถ
ระบายน้ําไดสะดวก ไมอุด
ตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและองคการ
บริหารสวนตําบลไมสามารถ
ดําเนินการไดเนื่องจากพื้นที่
ยังไมเปนที่สาธารณะ จะ
ดําเนินการไดก็ตอเมือ่ ตอง
เปนที่สาธารณะ

- เสนทางคมนาคม

- เสนทางคมนาคมที่
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ปญหาผูเสพและผู
จําหนาย

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตําบลบอแกว

ปญหายาเสพติดลดลง

๕. ดานการรักษาความ ๑) ปญหาดานยาเสพติด
มั่นคงภายในและ
พัฒนาระบบบริหาร
ปญหาอุบัติเหตุในชวง
ภายใตการบริหาร
เทศกาล
กิจการบานเมืองที่ดี

- ลดอุบตั ิเหตุในชวง
- พื้นที่ในเขตองคการ
เทศกาลในพื้นที่ของตําบล บริหารสวนตําบล

- ลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล

บอแกว

สวนที่ ๓
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

๑

๑.ดานการพัฒนาคน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

ดาน
ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

สํานักงานปลัด

-แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุข
กองชาง

- แผนงานงบกลาง
-แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

สํานักงานปลัด

๒. ดานสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิง
เกษตร

ดานเศรษฐกิจ

-แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

แผนงานการเกษตร

สํานักงานปลัด

๓

๓.ดานการสงเสริมและ
พัฒนา การเกษตรปลอดภัย

ดานเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

สํานักงานปลัด

๔

๔.ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

๕

๕. ดานการรักษาความมัน่ คง ดานบริหารทั่วไป
ภายในและพัฒนาระบบ
บริหารภายใตการบริหาร
กิจการบานเมืองทีด่ ี

๒

-แผนงานการรักษาความสงบ สํานักงานปลัด
ภายใน
กองการศึกษา
-แผนงานบริหารงานทั่วไป
-แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

สํานักงานปลัด

หนวยงาน
สนับสนุน
องคการ
บริหาร
สวนตําบล
บอแกว

ของชุมชน

รวม

๕ ยุทธศาสตร

๓ ดาน

๙ แผนงาน

สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

๕ กอง

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ นั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่
(๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ นั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒ (๓) และในการ
ประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิน่ ในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาตําบลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๑๒(๓)
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒ นาเป นผูดํ า เนิน การติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา ซึ่ ง คณะกรรมการจะต อ ง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ การใหบริการ

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการหลาย
ขั้นตอน สลับซับซอน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุงยากมากขึ้น
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและบางเรื่องอาจทํา
ไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นและใหมคี วามสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่ นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึ งสถานการคลังในการพิ จารณาโครงการ/
กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการไดใน
ปงบประมาณนั้น
๔) องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

