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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทย

กําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    ซ่ึง

ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทําราง

ยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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๑. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ 
ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได
พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกร รายยอยและในภาคชนบทรวมท้ัง
โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องค 
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ความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะ
ท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ 
ซ่ึงสวนใหญ      ไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยัง
ใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดาน
หนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิด
ของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด 
เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขน
ข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของ
ผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุม
ประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคย
เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลก
ในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป 
ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย
และยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการ
เชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดาน
ทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
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สิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคา
จะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
พืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ 
สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน 
ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง
มาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และ
ลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและ
มีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ
ข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ย
ไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทย
กับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ี
ดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการ
กํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการ
คลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถ
คุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด 
และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ํา
และการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิต



ห น า  | 32 

ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิง
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใช
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ี
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดาน
สุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ
ประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี 
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการ
บริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะ
สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู
เทคโนโลย ีขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ 
เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแก
จุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความ
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เสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกัน
ตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ี
ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะ
เปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 
ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะ
นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน
สังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปน
ภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปน
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ี
จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี 
“ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ 
เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอม
กับการปฏิรปูและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนา
ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุด
พนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา 
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ใหมของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมี
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะ
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ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกัน
อยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจ
รัฐ การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอด
แนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
ม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามา
เพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปน
ตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบนัเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
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(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถใน
การปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการ
เปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรบัปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบรหิารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน
กรอบในการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครฐัภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
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เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด
เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติ
ได และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร 
การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถ
กําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินนั้น  จะตองสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการ
ดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  
เอาไวแลว 

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององคการบริหารสวน
ตําบลนาไมไผ มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องคการบริหาร
สวนตําบล จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปใหเหมาะสมกับสภาวการณขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
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(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มา
อยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทําใหประเทศไทยไดขยับ
ฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ 
๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ 
ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมี 
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแม
ในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลง
ซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังใน
การขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิต
ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวง
กอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมี
ความลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 
๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทําใหประเทศ
ไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 
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๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ 
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใช
มาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวาง
ประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
นํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 

 ๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายได
สูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ 
จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอด
ชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูใน
ระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
คาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัย
และพัฒนามีจํานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยู
ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

 
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ

การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนําประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูใน
เมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
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การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับตํ่าและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิง
พาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการใน
ตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของ
อุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ
การตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจ
เนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป 
กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และ
รอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงาน
กวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวน
รอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผล
ตอรูปแบบการประกอบอาชพีและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวน
รวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอย
ละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

 ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลง
มีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยง
ตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป 
แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ 
ความซ่ือสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
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๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดี
ข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุด
แตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของ
รายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจาก
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* 
ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมลํ้าดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุก

ตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือ
ครองท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอย
ท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลา
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและ
ระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 
๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมี
ฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลํ้ากันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 

(๔) ความเหล่ือมลํ้าการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึง
การคุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน 
๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม 
แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมลํ้าดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย 
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ 
ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูใน
ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม 
สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย
ภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง 
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๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมี
รายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก
ตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณา
การเปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรู และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุมทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงใน
ป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกร
ท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความ
เส่ือมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

(๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความตองการใช
ท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไม
จึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจํากัดในการ
นําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยาง
ตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลาน
ไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน 
ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย
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เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป 
๒๕๕๕ ตองนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ 
ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอย
ละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ 
อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอง
น้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม 
การพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใช มีขอจากัดในเรื่องขงความคุมทุน เนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการ
ดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศก
เมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาส่ิงแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช
ประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหา
การกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร 
ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซ
โอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบ
ปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือ
ตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีข้ึนเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ี
ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ี
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อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตร
และการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการ
บําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ี
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ี
ผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ 
จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม 
สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและ
วิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ี
สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลให
ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
อยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรง
แกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยาง
เรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ัง
ระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตน
ทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ 
กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบัน
ทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม 
ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม
เปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญใน
การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังใน
ประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหาร
ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ี
สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอ
กฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบ
บริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ี
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการ
กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช
งบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอย
ละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไป
แลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน 
แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจําอยู
ท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน 
การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวน
ตําบล ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง ทําใหการเลือกตั้ง
ระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ 
๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี
ขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
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ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง รับ
สินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทย
ได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะ
เห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับ
ประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 

 

๓ บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ํามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต
สมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลาง
ของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยาง
ถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปน
เฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีด
ความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในป ๒๕๗๐ ซ่ึงสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมข้ึน
ของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใช
จายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทําใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีขอจํากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
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สําคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคน
ไทยไดรบัการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 
๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทย
ในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคา
มนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปน
โอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. 
จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซ่ึงอยูท่ี 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมลยังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัย
การผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิด
การประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน 
นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี
เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจดัการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หนวยงานของรฐั องคการเอกชน หรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการ
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ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัด
ภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบ
ภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอรรัปชั่นท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อํานาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากร
รวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน 
อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้น
กวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลว
คอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยาย
แรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาส
อยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย 
การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น 
โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาค
การผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะทพใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความ
โปรงใสและสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซ่ึง
โอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัด
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ในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับ
การผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความ
ไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลาง
ทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป  

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐาน
ของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมี
ความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผน
ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และ
แนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบ
ตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบ
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติม

ตอสถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบ
ตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดาน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
กระแสการแขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
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ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน ๑๗ ขอ 
และเปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ี
ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ 
สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลด
ความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริม
ความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
๔ กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปาน
กลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการ
ขนสงและ   โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูง
วัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
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(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง
ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมี

ทักษะความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน 
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปน
เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมาก
ข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 
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เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย
หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม

เปนสินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจําเปน
สําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและ
ความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทาง
การเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการ
โดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรง
พัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการ
ทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการ
พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัส
เตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
แบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดาน
การคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทาง
การคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและ
การเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การ
ประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงาน
ใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะ

การเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนา
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ยกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหได

คนดีคนเกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลาและสรางความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ัง
สงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
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สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized 
Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทํากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวน
รวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปน
ตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน 
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน  
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหาร
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จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ 
น้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูใชน้ํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความ
ขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต 
บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการ
ท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกัน
เมืองและพ้ืนท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค

สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือ จัด
จางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
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ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดี
ท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ 
ในระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 (๑) แผนพัฒนาภาค 

สรุปขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

3.1 วิสัยทัศน (Vision)  : 
 “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตรและการทองเท่ียวระดับนานาชาติ บนฐานรากของ
ชุมชนท่ีเขมแข็ง” 
นิยามวิสัยทัศน  
 1. ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกิจการเกษตร    
 1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาลมน้ํามัน) 
 โดยมีเข็มมุงสูอนาคต  ดังนี้  

1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางกลาพันธพืชเศรษฐกิจคุณภาพท่ีสามารถรองรับการแขงขันและ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกท้ังในและตางประเทศมุงพัฒนาใหกลุมจังหวัดเปนศูนยกลางกลาพันธุ
ยางพาราและปาลมน้ํามันคุณภาพท่ีมีศักยภาพท่ีตอบสนองความตองการในพ้ืนท่ีปลูกของกลุมจังหวัด ประเทศ 
และประชาคมอาเซียน 

2) การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน 

3) การสรางสรรคมูลคาเพ่ิมจากผลผลิตยางพาราและปาลมน้ํามันดวยเทคโนโลยีท่ีสามารถ
ดําเนินการไดในพ้ืนท่ี  ผสมผสานการบูรณาการรวมของภูมิปญญาของกลุมจังหวัดโดยมุงสรางใหเกิดในมิติวิสาหกิจ
ชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  (SME) เพ่ือสรางสรรคพัฒนาผลผลิตยางพารา และปาลมน้ํามัน
ใหเปนตราสินคาท่ีสรางงานสรางอาชีพและขับเคลื่อนผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของกลุมจังหวัด 

4) การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยศึกษาเรียนรูการพัฒนาพืชเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ 
5) การเสริมสรางขีดความสามารถของกลุมเกษตรกร  เกษตรกรใหเปนมืออาชีพ  เปนนัก

จัดการยางพารา ปาลมน้ํามันท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
 1.2 การพัฒนาการเกษตรท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด ไดแก ขาว ไมผล ปศุสัตว และสัตวน้ํา 

 โดยมีเข็มมุงสูอนาคต  ดังนี้  
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1) การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ใหเปนแหลงผลิต  แปรรูป  และสรางสรรคคุณคาเพ่ิม
จากผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของกลุมจังหวัด และมีศักยภาพท่ีจะแขงขันไดในการสงออกสู
ประชาคมอาเชียนและตลาดโลก ซ่ึงประกอบดวย ขาว ไมผล ปศุสัตว และสัตวน้ํา 

2) การผลิตผลผลิตการเกษตรท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการสงออก และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3) การเสริมสรางศักยภาพกลุมจังหวัดใหเปนคลังสินคาเกษตร คลังอาหารของประเทศในพ้ืนท่ีฝง

อาวไทย  ฝงอันดามัน  และประชาคมอาเซียน 
4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรอยางมืออาชีพแกสถาบันเกษตรกร เกษตรกรท่ีทํา

การเกษตรเพ่ือการคาและการสงออก พรอมการสรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรู และการใชเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุมจังหวัดสูสากล 

5) การเสริมสรางความเข็มแข็งของเครือขายเกษตรของกลุมจังหวัดใหเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรท่ี
ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือขายท้ังในมิติอาเซียนและนานาชาติ 

6) การสรางแบรนดจากผลผลิตการเกษตรใหเปนตราสินคาของกลุมจังหวัดฯท่ีสรางงานสรางอาชีพ
และสรางรายไดใหกับจังหวัดและกลุมจังหวัด และเพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของกลุมจังหวัดท้ัง 4 จังหวัด 
 2. ศูนยกลางการทองเท่ียวระดับนานาชาติเชิงสรางสรรค 

 โดยมีเข็มมุงสูอนาคต  ดังนี้  
1) การสรางแบรนดการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดใหโดดเดนศักยภาพแขงขันได ในระดับการ

ทองเท่ียวนานาชาติ  
- Green and Romantic Island ในพ้ืนท่ีเกาะเตา  เกาะพะงัน  เกาะสมุย อาวขนอม หมู

เกาะทะเลใต 
- เสนทางสายพุทธรรมลังกาสุกะ-ศรีวิชัย (วัดเขียนบางแกวพัทลุง-พระบรมมหาธาตุ 

นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฎรธานี-พระธาตุสวี ชุมพร 
- เสนทางทองเท่ียวนิเวศปาเขา (โฮมสเตย-ไทยสปานานาชาติ เสนทางเทือกเขาบรรทัต  

โอโซนอาเซียน@ลานสกา  การทองเท่ียวเชิงผจญภัยและนิเวศปาเขาท่ีเขาสก-คลองพนม-
เข่ือนรัชชประภา  การทองเท่ียวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง) 

2) การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การคมนาคมขนสงและโลจิสติกสใหไดมาตรฐานการทองเท่ียว
ระดับนานาชาติ มุงสรางความเชื่อม่ัน ความปลอดภัย และความอุนใจแกนักทองเท่ียว 

3) การเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดระดับประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก 

4) การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตสําคัญของกลุมจังหวัด ผลผลิตชุมชนกับ
กิจกรรมการทองเท่ียว เพ่ือสรางงานสรางอาชีพใหกับกลุมจังหวัด 

5) การเปดตลาดและเจาะกลุมลูกคาการทองเท่ียวท่ีใชประโยชนจากประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

 
 3. การสรางสรรคเมืองเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง   

 โดยมีเข็มมุงสูอนาคต  ดังนี้  
1) การสรางมูลคาเพ่ิมจากผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดท้ังในมติในประเทศประชาคม

อาเซียนเปนแหลงสรางงานสรางอาชีพ และสรางรายไดแกชุมชน 
2) การสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการทางดานเศรษฐกิจ การ

ทองเท่ียว การเกษตรและเปนหลักประกันความม่ันคงทางอาหารแกกลุมจังหวัด 
3) การเสริมสรางสังคมคุณภาพท่ีเขมแข็ง ชุมชนวิถีพอเพียงและเตรียมความพรอมกาวสูประชาคม

อาเซียน 
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3.2  เปาประสงครวม (Objectives) : 
1)   พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามันมีศักยภาพในการแขงขันและสรางมูลคาเพ่ิม แกระบบ

เศรษฐกิจ  
2)   การทองเท่ียวไดรับพัฒนาบนฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายใหมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  
3)  สินคาเกษตรปลอดภัยตอการบริโภคและมีศักยภาพในการสงออก  
4)   การคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสของกลุมจังหวัดสามารถรองรับการคาการลงทุน            

การทองเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

 3.2.1  เปาประสงครวม ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย    

เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด/ 
เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
( ค า เ ฉ ล ี่ย  
5 1 -5 5 )  

คาเปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

1. พืชเศรษฐกิจ
ยางพาราและปาลม
น้ํามันมีศักยภาพใน
การแขงขันและสราง
มูลคาเพ่ิม แกระบบ
เศรษฐกิจ  

1)  ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัดท่ีแทจริง (GPP) 
ภาคเกษตรกรรม        
เพ่ิมข้ึน 1.5% 

-2.4 % 
 
 

0.4 % 
 
 
 

1.0 % 
 
 
 

1.5 % 
 
 
 

1.5 % 
 
 
 

2) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัดท่ีแทจริง (GPP) 
สาขาอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน 3% 

2.7 % 
 

2.7 % 
 

3 % 3 % 3 % 

2. การทองเท่ียวไดรับ
พัฒนาบนฐานทรัพ   
ยากรท่ีหลากหลายใหมี
ชื่อเสียงระดับนานาชาต ิ

รอยละของรายไดจากการ
ทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 13% 
 

11.1 % 11.5 
% 

12 % 12.5 
% 

13 % 

3. สินคาเกษตร
ปลอดภัยตอการ
บริโภคและมี
ศักยภาพในการ
สงออก  

 

1) ไมผล (มังคุด,ลองกอง, 
เงาะ, ทุเรียน)  
 - จํานวนฟารมท่ีผาน

การเตรียมความพรอมตาม
กรอบมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน 
จํานวน 2,900  ฟารม 

2,500 
(ฟารม) 

2,600 
(ฟารม) 

2,700 
(ฟารม) 

2,800 
(ฟารม) 

2,900 
(ฟารม) 

 2) กุงทะเล  
 - จํานวนฟารมท่ีผาน

การเตรียมความพรอมตาม
กรอบมาตรฐาน GAP มกษ 
7401 - 2552 เพ่ิมข้ึน
จํานวน 400 ฟารม 

 
180 

(ฟารม) 

 
100 

(ฟารม) 

 
100 

(ฟารม) 

 
100 

(ฟารม) 

 
100 

(ฟารม) 

4.  การคมนาคมขนสง
และระบบ โลจิสติกส
ของกลุมจังหวัด

ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัด (GPP) สาขาการ
ขนสง สถานท่ีเก็บสินคา 

2.1 % 2.5 % 3.0 % 3.5 % 4.0 % 
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เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด/ 
เปาหมายรวม 4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
( ค า เ ฉ ล ี่ย  
5 1 -5 5 )  

คาเปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

สามารถรองรับ
การคา  การลงทุน
การทองเท่ียว 
การเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

และการคมนาคม เพ่ิมข้ึน 
4% 
 

3.3  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวดัภาคใตฝงอาวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 :  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาการทองเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณของพ้ืนท่ี  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมีศักยภาพในการสงออก  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสใหรองรับ

การคา การลงทุน การทองเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

 
3.4  ความเช่ือมโยงของประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด และกลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 :   
การบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมมูลคาพืช
เศรษฐกิจยางพารา
และปาลมน้ํามัน 

1.1 ยางพาราและปาลม
น้ํามันมีศักยภาพ
การแขงขันทาง
เศรษฐกิจและ
มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 

1)  รอยละการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณผลผลิต
ยางพารา/ไร  

2)  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
มูลคาการแปรรูป
ยางพารา (ลานบาท) 

3)  รอยละการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณผลผลิตปาลม
น้ํามัน/ไร 

1.1.1 บริหารจัดการพืช
เศรษฐกิจยางพาราและ
ปาลมน้ํามันแบบครบ
วงจร (การผลิตข้ันตน 
การแปรรูป การตลาด) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ลดตนทุนและสราง
มูลคาเพ่ิม  

ประเด็นยุทธศาสตร 2 :  
การพัฒนาการ
ทองเท่ียวนานาชาติ
บนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณของ
พ้ืนท่ี  

 

2.1 การทองเท่ียวไดรับ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืนบนฐาน
ทรัพยากรท่ี
หลากหลายและ
เอกลักษณของพ้ืนท่ี
สูระดับนานาชาติ 

1)  รอยละของรายไดจาก
การทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

2)  รอยละของ
นักทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวบนบกท่ี
เพ่ิมข้ึน 

 

2.1.1 การเพ่ิมแหลงและ
กิจกรรมการทองเท่ียว
จากความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทองเท่ียว
สรางเอกลักษณทางการ
ทองเท่ียว  

2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือสงเสริมและพัฒนา
แหลงทองเท่ียวและชุมชน
เมืองอยางยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

   2.1.3 สงเสริมการ
ทองเท่ียวโดยชุมชน
บนฐานกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรม
และสินคา OTOP 
อันเปนเอกลักษณ
ของพ้ืนท่ีสรางจุดเดน 
จุดขายทางการ
ทองเท่ียว 

   2.1.4 เพ่ิมความปลอดภัย
ลดความเสี่ยงและ
ความเสียหายจากภัย
พิบัติและสาธารณภัย
ในแหลงทองเท่ียวและ
เสนทางทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร 3 :  
การพัฒนาสินคา
เกษตรใหปลอดภัย
และมีศักยภาพใน
การสงออก 

 

3.1 การเปนแหลงผลิต
อาหารปลอดภัยและ
มีศักยภาพ (ปรมิาณ
และคุณภาพ) ใน
การสงออก 

1)  ไมผล (มังคุด,ลองกอง, 
เงาะ,ทุเรียน)  
- จํานวนฟารมท่ีผาน

การเตรียมความพรอมตาม
กรอบมาตรฐาน GAP  
 

3.1.1 เพ ิ่ม ม ูล ค า แ ล ะ
ศ ัก ย ภ า พ ไม ผ ล แ ล ะ  ก ุง
ท ะ เล ด ว ย ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น  GAP ให 
ส า ม า ร ถ แ ข ง ข ัน ก ับ
ผ ูผ ล ิต อ ื่น ๆ  ใ น ก ล ุม
ป ร ะ ช า ค ม อ า เซ ีย น ได   

  2 )   ก ุง ท ะ เล   
- จ ํา น ว น ฟ า ร ม ท ี่ผ า น ก า ร

เต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น  GAP ม ก ษ  
7401 -2552  (ฟ า ร ม )   
3) ร อ ย ล ะ ท ี่เพ ิ่ม ข ึ้น ข อ ง

ผ ล ผ ล ิต ก ุง ท ะ เล   

3.1.2 สงเสริมการเลี้ยงกุง
ทะเลดวยวิทยาการ
สมัยใหมตาม
มาตรฐานสากลเพ่ือ
รับมือกับโรคระบาด 

  4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ 

3.1.3 สงเสริมการจัดการ
ปศุสัตวแบบครบ
วงจร 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 :    
การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางคมนาคม
ขนสงและระบบโลจิสติกส
ใหรองรับการคา การ
ลงทุนการทองเท่ียว 

4.1 การคมนาคมขนสง
และระบบโลจิสติกส 
ของกลุมจังหวัดเพ่ิม
ศักยภาพในการ
แขงขันและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1)  ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัด (GPP) สาขา
การขนสง สถานท่ีเก็บ
สินคา และการ
คมนาคมเพ่ิมข้ึน 

2)  สถานท่ีเก็บและ

4.1.1 พัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนสงและ
ศูนยโลจิสติกสเพ่ือ
รองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน  
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

การเกษตรและ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

กระจายสินคาขนาด
ใหญในกลุมจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

 

3.5  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายรายป  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาลมน้ํามัน 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 
เปาหมายรวม  4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
( ค า เฉ ล ี่ย ป  5 1 -

5 5 )  

คาเปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

1.1 ยางพาราและ
ปาลมน้ํามันมี
ศักยภาพในการ
แขงขันทาง
เศรษฐกิจและ
มูลคาเพ่ิมสูงข้ึน  

1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา/
ไร (2%) 

300 
(กก./ไร/ป) 

2 % 
(306) 

 

2 % 
(312) 

 

2 % 
(318) 

 

2 % 
(324) 

 

2) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
มูลคาการแปรรูป
ยางพารา (10%) 

1,500 
(ลานบาท) 

5 % 
(1,575) 

10 % 
(1,733) 

10 % 
(1,906) 

 

10 % 
(2,097) 

 

 3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณผลผลิตปาลม
น้ํามัน/ไร (3%) 

3,162 
(กก./ไร/ป) 

2 % 
(3,225) 

3 % 
(3,322) 

3 % 
(3,421) 

3 % 
(3,524) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 :  การพัฒนาการทองเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณของพ้ืนท่ี 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 
เปาหมายรวม  4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
( ค า เฉ ล ี่ย ป  5 1 -

5 5 ) 

คาเปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

2.1 การทองเท่ียว
ไดรับการพัฒนา
อยางย่ังยืนบน
ฐานทรัพยากรท่ี
หลากหลายและ
เอกลักษณของ
พ้ืนท่ีสูระดับ
นานาชาต ิ

1) รอยละของรายไดจาก
การทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
(13%) 

11.1 % 11.5 
% 

12 % 12.5 
% 

13 % 

2) รอยละของจํานวน
นักทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียวบนบกท่ี
เพ่ิมข้ึน  (10%) 

 

6,930,740 
(คน) 

(คาป 2555) 

8.5 % 9 % 9.5 % 10 % 
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ประเด็นยุทธศาสตร 3 :  การพัฒนาสินคาเกษตรใหปลอดภัยและมีศักยภาพในการสงออก 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 
เปาหมายรวม  4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
( ค า เฉ ล ี่ย ป  5 1 -

5 5 ) 

คาเปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

3.1 การเปน
แหลงผลิต
อาหาร 
ปลอดภัยและ
มีศักยภาพ 
(ปริมาณและ
คุณภาพ) ใน
การสงออก 

1) ไมผล (มังคุด, ลองกอง,  
เงาะ, ทุเรียน) 
- จํานวนฟารมท่ีผานการ

เตรียมความพรอมตามกรอบ
มาตรฐาน GAP (ฟารม) 

 
 

2,500 
(ฟารม) 

 

 
 

2,60
0 

(ฟารม) 

 

 
 

2,700 
(ฟารม) 

 

 
 

2,800 
(ฟารม) 

 

 
 

2,900 
(ฟารม) 

 

2) กุงทะเล  
- จํานวนฟารมท่ีผานการ

เตรียมความพรอมตามกรอบ
มาตรฐาน GAP มกษ7401-
2552  (ฟารม)  

 
180 
(ฟารม) 

 

 
100 
(ฟารม) 

 

 
100 
(ฟารม) 

 

 
100 
(ฟารม) 

 

 
100 
(ฟารม) 

 

 3) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิต
กุงทะเล 

127,680 
(ตัน) 

2 % 2 % 2 % 2 % 

 4) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
การเลี้ยงโคเนื้อ 

316,789 
(ตัว) 

- - 1% 1% 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสใหรองรับการคา 
การลงทุน การทองเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัด/ 
เปาหมายรวม  4 ป 

ขอมูลคาฐาน 
( ค า เฉ ล ี่ย ป  5 1 -

5 5 ) 
 

คาเปาหมายรายป 
2557 2558 2559 2560 

4.1 การคมนาคม
ขนสงและระบบ      
โลจิสติกสของ
กลุมจังหวัดเพ่ิม
ศักยภาพในการ
แขงขันและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุม
จังหวัด (GPP) สาขาการ
ขนสง สถานท่ีเก็บสินคา 
และการคมนาคม เพ่ิมข้ึน 
(4%) 

2.1 % 2.5 % 3.0 
% 

3.5 
% 

4.0 % 

2)  สถานท่ีเก็บและกระจาย
สินคาขนาดใหญในกลุม
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

- - - - 1 
(แหง) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 2564) 
วิสัยทัศน “องคกรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 – 
2564) ไดกําหนดข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และภารกิจ 6 ดานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ 
มาตรา 32(1) รวมท้ัง ไดทบทวนจากยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ. 2560 
– 2562 ประกอบดวย ยุทธศาสตร พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหมีองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และ
สงเสริมการสรางเครือขายเกษตรกร 

2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิต 
ดานการเกษตร  อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

  3. สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรท้ังท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 
  4. สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
  5. จัดใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึงและพอเพียง 
  6. ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ การทองเท่ียว เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัด 
  7. สงเสริมการลงทุน การพาณิชย และพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียว 
  8. สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม สนับสนุน 
การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับความตองการ ภาค
เศรษฐกิจชุมชน 
  9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสงและระบบโลจิสติกส 
 เปาหมายการพัฒนา 

1. รายไดของชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป 
2.  ประชาชนไดใชประโยชนจากท่ีดินอยางเปนธรรม ท่ีดินมีคุณคาและไดรับประโยชนมากข้ึน 
3.  จังหวัดนครศรีธรรมราชเปนเมืองนาทองเท่ียวติดอันดับของภาคใต 
4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิม

มูลคา การคาการลงทุนของจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 

พันธกิจ 
1. ฟนฟูพ้ืนท่ีปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
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2. สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบชวย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม รวมท้ัง
สงเสริมใหมีระบบ การจัดการน้ําเสีย 

3. สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยูในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

4. สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน 
การสรางเครือขายชุมชน เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5. สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ี
จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการ
ขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเชื้อ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และ
สนับสนนุใหมีระบบเก็บขนและกําจัดขยะ แบบรวมศูนย 

6. เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

7. สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
8. สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
9. ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม อนุรักษฟนฟู 

ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพ่ือรักษา ปกปองระบบนิเวศท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 

เปาหมายการพัฒนา 
1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลเชิงนิเวศนอยางยั่งยืน ประชาชนมีการ

ดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี 
2. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใชพลังงาน และมีพลังงานใชอยางเพียงพอ 
4. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาใน
ทุกดาน 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบสนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน สงเสริมใหเยาวชน ประชาชน ใชประโยชน
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 

3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหกับพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 
4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดลอมชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 

(แพทยทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
6. ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจํานวนผูเสพยและผูเก่ียวของใหนอยลง 
7. ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ เฝาระวัง

ปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
8. สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ

ภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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9. พัฒนาการกีฬา เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 

10. สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา 
ฟนฟู ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชน
และเผยแพรสูสังคมโลก 

11. สงเคราะห และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีและพ่ึงพาตนเองได 

12. สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรูชุมชน 
การจัดทําแผนแมบทชุมชน สงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการ
ชุมชน 

เปาหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข 
2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงเปนธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึนท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญ

พันธุท่ีเหมาะสมในทุกชวงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ

ลดลง 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยาง
ท่ัวถึง 

2. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

เปาหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท่ีไดมาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ 

ระบบขนสงอ่ืนๆ รวมท้ังเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมสรางธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 พันธกิจ 

1. รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
สนับสนุนใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการ
ใหบริการประชาชน ลดข้ันตอนการทํางานเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

3. พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชน
ภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและ
ระบบการติดตามประเมินผล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
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เปาหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตสํานึกท่ีดี มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการแกปญหาและใหบริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการท่ีโปรงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีสวนรวมของทุกภาคีในการ

พัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

๑. การกําหนดตําแหนงและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ขอจํากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงกําหนดตําแหนง

และทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดนครศรีธรรมราชวา “นครแหงอารยธรรม  นาอยู 

นาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

           (1) วิสัยทศัน       “นครแหงอารยธรรม  นาอยูนาเท่ียว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

คํานิยามวิสัยทัศน  

คําจากวิสัยทัศน หมายถึง 

นครแหงอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยูรวมกันอยาง 

เอ้ืออาทร  มีแหลงบมเพาะบุคคลดวยดวยสถาบันการเรียนรูท้ังในและนอกระบบ  

และมีประเพณี  วัฒนธรรมท่ีสืบทอดอยางยาวนาน 

 

นาอยูนาเท่ียว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเขมแข็ง 

เปนท่ีอยูอาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความ

ม่ันคงทางอาหารสูง  เปนเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม เมืองพลังงานสะอาด เมืองท่ีมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา การ

บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม

ท่ีเชื่อมโยงท้ังทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศอยางครบวงจร ระบบโลจิสติกส

ไดมาตรฐาน ประชาชนมีความเปนเจาบานท่ีดี และเปนคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เปน

เมืองแหงทองเท่ียวท่ีอบอุน 
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คําจากวิสัยทัศน หมายถึง 

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมย่ังยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเขมแข็งจากภายในจังหวัด เปนแหลงการผลิตทาง

การเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดลอม มุงเนนการผลิตท่ีมี

คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลคา ตรงตามความตองการของผูบริโภค และ

นํานวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกตใช สงผลใหเกษตรกร ประชาชนชาว

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได  การบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐาน

การผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ํา และระบบชลประทาน 

รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินทํากิน เปนเมืองท่ีเนนการจัดการดานการสงเสริมการผลิตพืช 

สัตว ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู Smart Farmer การพัฒนาองคกร

เกษตรกร ใหเขมแข็งการบริหารจัดการฟารมสู Smart Farm ระบบการวางแผนการ

ผลิต เพ่ือการสรางมูลคาผานการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร  ท่ีมีความ

ยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขายดานการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการแปรรูป

เพ่ิมคุณคา มูลคาสินคาเกษตรสรางผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกตใช

นวัตกรรมดานการเกษตรคูขนานภูมิปญญาทองถ่ิน    เศรษฐกิจเติบโตจากการทองเท่ียว 

เปนแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศนปาเขา และทางทะเล และการ

ทองเท่ียวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการคา การลงทุน การบริการ และ

อุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ท่ีเติบโต และแขงขันได 

 

          (2)  จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  

   จากขอมูลการวิเคราะหศักยภาพของจังหวัด และกําหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตรใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกําหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นาเท่ียว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนยกลางการคมนาคมขนสง และกระจายสินคาของภาคใต 

  (3)  เปาหมายการพัฒนา 

                     1.  เพ่ิมรายไดจากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทองเท่ียว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
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  2. เพ่ิมรายไดจาการทองเท่ียว 

           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดําเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 

 

 (4)  ประเด็นการพัฒนา 

     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจรและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

2. การพัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 
6. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

เปาหมายการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. เพ่ิมรายไดจาก

การเกษตร และ

อุตสาหกรรม  

โดยควบคูกับการ

ยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพ 

1.1 มูลคา

ผลิตภัณฑ 

มวลรวมดาน

การเกษตรของ

จังหวัด เพ่ิมข้ึน  

รอยละ 1 ตอป 

34,675 

ลานบาท 

38,807 

ลานบาท 
39,195 

ลานบาท 
39,586 

ลานบาท 
39,981

ลานบาท 
40,380 

ลานบาท 
40,783 

ลานบาท 

2. เพ่ิมรายไดจากการ

ทองเท่ียว 

2.1 รายไดจาก

การทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน รอยละ 

15 ตอป 

14,465 

ลานบาท 

15,579 

ลานบาท 
15 15 15 15 15 

3. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดรับ

การจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

3.1. รอยละของ

พ้ืนท่ี 

สีเขียวเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 
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*  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝงใหประชาชน 

   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน โดยเนนกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 

   องคกรอยางตอเนื่องและมีสวนรวม 

ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กําหนด 

   เปนแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนของ 

                   ตัวชี้วัดผลสําเร็จตางๆ 

ระดับคะแนน 2  ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไดครบถวน รอยละ  

                   100 

ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม/โครงการจากหนวยงานท่ีดําเนินการได 

   ครบถวน 

3.2 รอยละของ

ขยะมูลฝอยท่ีนํา

กลับมาใช

ประโยชน รอยละ 

30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

3.3 รอยละของ

การใชพลังงาน

ลดลง รอยละ 3 

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

4. ประชาชนยึดหลัก

ธรรมะในการดําเนินชีวิต 

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.1 ดัชนีชีว้ัด

คุณภาพชีวิตและ

ความสุขมวลรวม

ของประชาชน

เพ่ิมข้ึน  

ปละ 23 หมูบาน 

138 23 23 23 23 23 23 

5. ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีมีการสืบสาน

อยางตอเนื่อง 

5.1 ระดับ

ความสําเร็จของ

การดําเนินงาน

ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีสืบ

สานอยางตอเนื่อง 

ระดับ 

5 

ระดับ 5 *ระดบั 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 5 ระดับ 

5 
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ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลสําเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวไดอยาง 

   ชัดเจน พรอมอภิปรายผล และปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในภาพรวม 

ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตางๆ ท่ีเก่ียวของ และสามารถ 

   กําหนดแนวทางการสรางความยั่งยืนดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเสนอผูบริหารกําหนด 

   ไวในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตอไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑   

การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูมาตรฐานครบวงจร และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๑. เปาประสงคของประเด็นการพัฒนา 

     1.1  เปนเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ทองเท่ียวเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม

สีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  เปนเมืองเกษตร

สุขภาพ เกษตร

คุณภาพ เกษตร

นวัตกรรม ทองเท่ียว

เกษตร และเกษตร

อุตสาหกรรม 

สีเขียวท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม ไดรับ 

การจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.1.1 จํานวนผลิตภัณฑ 

ท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยี

นวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.1.2 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

ของรายไดจากผลิตภัณฑ 

ท่ีใชเทคโนโลยี 

นวัตกรรม/รอยละ 25 

N/A N/A 10 15 20 25 25 

2.1.3 จํานวนแหลงน้ํา

ชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน/45 

13 10 27 13 9 9 9 

2.1.4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

ของโครงสรางพ้ืนฐาน 

4 4 4 4 4 4 4 
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ดานคมนาคมขนสงไดรับ

การปรับปรุงและพัฒนา/

รอยละ 20 

2.1.5 รอยละ 5 ของ

สถานประกอบการท่ีไดรับ

การรับรองอุตสาหกรรม 

สีเขียว/รอยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3. กลยุทธ 

 3.1  พัฒนาสินคาเกษตร บริหารจัดการน้ําและบริการทางการเกษตร การเรียนรูเทคโนโลยีและ 

         นวัตกรรม 

 3.2  พัฒนาระบบการทองเท่ียวเกษตรท่ีไดมาตรฐานบนปจจัยพ้ืนฐานดานการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 

          3.3  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตตอยอด 

                 เปนเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาแบบครบวงจรอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.4  สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ องคกรชุมชน กลุมเกษตรกร พอคาในการผลิต  

                 การตลาด และการกระจายสินคาทางการเกษตร 

  3.5  พัฒนาระบบโลจิสติกส รองรับการเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคมขนสงและกระจายสินคา 

                 ทางการเกษตร 

 3.6  สงเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดใหพัฒนากระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน 

                 และเปนอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

การพัฒนาการทองเท่ียวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 

     1.1 เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 

     1.2 แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหไดมาตรฐาน 

     1.3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 เพ่ิมรายไดจากการ

ทองเท่ียว 

 

2.1.1 รอยละของ

รายไดจากการ

ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน/ 

รอยละ 15  

14,465 

ลานบาท 

15,579 

ลานบาท 
15 15 15 15 15 

2.2 แหลงทองเท่ียว

ไดรับการพัฒนาใหได

มาตรฐาน 

2.2.1 จํานวนแหลง

ทองเท่ียวไดรับการ

พัฒนาใหไดมาตรฐาน/ 

3 2 2 2 2 2 2 
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10 แหง 

2.3 เพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรดานการ

ทองเท่ียว 

2.3.1 จํานวน

บุคลากรดานการ

ทองเท่ียวท่ีไดรับการ

พัฒนาศักยภาพ/ 

ไมนอยกวา 1,00 คน 

210  300 5,000 200 200 200 200 

3. กลยุทธ 

  3.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน พ้ืนท่ี แหลงทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียว  

                 ท่ีไดมาตรฐาน 
 3.2  พัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสรางโอกาสและ 

                 ศักยภาพการแขงขัน ในตลาดการทองเท่ียว 

 3.3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดทองเท่ียวเชิงรุก ภายใตชื่อนครสองธรรม  

         “ธรรมะและธรรมชาต”ิ 

 3.4  พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน  

                 เกิดความประทับใจแกผูมาเยือน 

 3.5  ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางยั่งยืน

 1.2  การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  

ทรัพยากรธรรมชาติ 

น้ํา สิ่งแวดลอมไดรับ 

การจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพและใช

อยางยั่งยืน 

2.1.1 รอยละของพ้ืนท่ี 

สีเขียวเพ่ิมข้ึน/รอยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

2.1.2 รอยละของขยะ

มูลฝอยท่ีนํากลับมาใช

ประโยชน/รอยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

2.1.3 จํานวนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีไดรับการ

พัฒนาศักยภาพในการ

จัดการภัยพิบัติ/40 

20 25 29 32 38 40 40 

2.2 การจัด 2.2.1 รอยละของการ 1.08 2.76 3 3 3 3 3 
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การพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

และใชอยางประหยดั 
 

ใชพลังงานลดลง/ 

รอยละ 3  

2.2.2 การใชพลังงาน

ทดแทนเพ่ิมข้ึน/80 toe 

N/A N/A 20 20 20 20 20 

3. กลยุทธ 

  3.1  พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และสิ่งแวดลอมในชุมชนรองรับการเกษตร  

         การทองเท่ียวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 3.2  อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เติมความสมบูรณในระบบนิเวศ 

                 พ้ืนท่ีปา เขา ลําน้ําหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด 

 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือขายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยท่ียั่งยืน 

 3.4  สงเสริม สนับสนนุ รณรงค และเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาสูเมืองแหงพลังงาน 

        ทดแทน และการประหยัดพลังงาน  

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหนาอยู เขมแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1  ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุข 

 1.2  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับคามาตรฐานการศึกษา 

 1.3  ชุมชนเขมแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ประชาชนไดรับ

สวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี

ความสุข 

2.1.1 ดชันีความ

ม่ันคงของมนุษย/

95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2 การศึกษามีคุณภาพ 

ทัดเทียมกับคามาตรฐาน

การศึกษา 
 

 

2.2.1 คาเฉลี่ย

คะแนน  

O-net ม.3/60  

35.82 

 

34.64 

 

40 

 

45 

 

50 

 

55 

 

60 

2.2.2 ปการศึกษา

เฉลี่ยของคนจังหวดั

9.50 N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 



ห น า  | 76 

 

3. กลยุทธ 

  3.1  พัฒนาคนคุณภาพการใหบริการทางสังคม และการเขาถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  

                 อยางท่ัวถึง เปนธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3.2  สงเสริมสุขภาพของประชาชนใหมีสุขภาพดีถวนหนาและมีความสุข 

 3.3  สรางความปรองดองสมานฉันท เปนธรรมแกประชาชน ชุมชน  สังคม เปน “นครท่ีนาอยู   

                 ชุมชนเขมแข็ง” 

 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐาน ใหเปน “นครแหงการเรียนรู” 

 3.5  เสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สรางงาน สรางอาชีพตามแนวปรัชญา 

        ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.6 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอย 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1  สังคมปลอดยาเสพติด 

 1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 สังคมปลอดยาเสพติด 2.1.1 รอยละของ

หมูบาน/ชุมชนเอาชนะ

ปญหายาเสพติด 

อยางยั่งยืน/รอยละ 55 

25 30 35 40 45 50 55 

2.2 ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

2.2.1 อัตราการลดลง

ของคดีอาชญากรรม 

80 80 80 85 90 95 95 

นครศรีธรรมราช  

สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานประเทศ/

9.7  

2.3 ชุมชนเขมแข็งตาม 

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.3.1 รอยละของ

ชุมชนเขมแข็งตาม

แนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง/ 

รอยละ 60 

30 35 40 45 50 55 60 
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ทรัพยสิน และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ทุกประเภท/รอยละ 95 

2.2.2 อัตราการลดลง

การเกิดอุบัติเหตุ/ 

รอยละ95 

75 75 75 80 85 90 95 

3. กลยุทธ 

  3.1  จัดใหมีการปองกัน ปราบปราม สรางความเขมแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด 

                 อยางยั่งยืน 

          3.2  พัฒนาสรางระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 

การสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑. เปาหมายของประเด็นการพัฒนา 

 1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอยางตอเนื่อง 

๒. ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 

เปาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 

เปาหมายรวม 5 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน เปาหมายรายป  

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีมีการสืบสานอยาง

ตอเนื่อง 

 

2.1 ระดับความสําเร็จ

ของการดําเนินงาน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีสืบสาน 

อยางตอเนื่อง/ระดับ 5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

*ระดบั 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

ระดับ 

5 

3. กลยุทธ 

  3.1  พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปญญาแผนดิน ใหมีความยั่งยืน  

         สรางคุณคาเพ่ิมแกชุมชนและจังหวัด 

          3.2  อนุรักษ ฟนฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
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*  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝงใหประชาชน 

   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน โดยเนนกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 

   องคกรอยางตอเนื่องและมีสวนรวม 

ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กําหนด 

   เปนแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนของ 

                   ตัวชี้วัดผลสําเร็จตางๆ 

ระดับคะแนน 2  ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไดครบถวน รอยละ  

                   100 

ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานแตละกิจกรรม/โครงการจากหนวยงานท่ีดําเนินการได 

   ครบถวน 

ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลสําเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวไดอยาง 

   ชัดเจน พรอมอภิปรายผล และปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะในภาพรวม 

ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตางๆ ท่ีเก่ียวของ และสามารถ 

   กําหนดแนวทางการสรางความยั่งยืนดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือเสนอผูบริหารกําหนด 

   ไวในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตอไป 

 

 

วิสัยทัศนของอําเภอทุงสง (Vision) 

“ทุงสงเมืองนาอยู ย่ังยืนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีมาตรฐาน” 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

2. ขจัดปญหาความยากจน 

3. พัฒนาองคการและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

4. เพ่ิมผลผลิตและรายไดจากการเกษตร การทองเท่ียวและการประกอบอาชีพอ่ืนๆ 

5. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

6. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

7. เสริมสรางจิตสํานึกใหประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาอําเภอทุงสง 

อําเภอทุงสงกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอใน 6 ประเด็น คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตร

สุขภาพ และนํา นวัตกรรมเกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม

ระดับมาตรฐานสากลท่ีสามารถกอสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา สิ่งแวดลอมและ

พลังงานมี ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานสะอาด 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความม่ันคงพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือ

สรางคุณภาพของคน นครศรีธรรมราช 

 แนวทางการพัฒนาในแตละประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 

 1. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู คูคุณธรรม จริยธรรม ท้ังในและนอกระบบ 

 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 

 1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดับใหกับผูเรียน สูความเปนเลิศ รวมท้ัง

สงเสริมเครือขายการเรียนรูชุมชนและการสนับสนุนปลูกฝงคานิยมเด็ก เพ่ือใหเกิดระบวน

การเรียนรูตลอดชีวิต 

 2. สงเสริม สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

 3. เสริมสรางสภาพของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา คุณภาพการบริการ การสงเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพ 

เสริมสรางคนไทยแข็งแรงพัฒนาภูมิปญหาทองถ่ินและสงเสริมการกีฬา 

 4. เสริมสรางความพรอมเพ่ือใหเด็ก คนชราและผูดอยโอกาส เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา

ทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

 5. เสริมสรางความพรอมใหหมูบานและชุมชน ในการคุมครองและจัดหาหลักประกัน

ทางสังคมใหประชากรวัยแรงงานมีงานทําท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ือม่ันคงในการ

ดํารงชีวิต และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 6. สงเสริมและสนับสนุนความรวมมือของทุกภาคสวนในดานการขาว การปราบปราม

อาชญากรรมเพ่ือการจับกุมผูกระทําความผิดมาลงโทษไดมากข้ึน 

 7. สงเสริม สนับสนุนใหหมูบาน ตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การบริหารจัดการ การเกษตรแบบครบวงจร เปนเกษตรสุขภาพ และนํา

นวัตกรรมเกษตรมาใชเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตและสรางรายได 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 

 1. รักษาฐานรายไดเดิม เพ่ิมรายได 
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 2. ระบบการผลิตท่ีไดรองมาตรฐาน และระบบ Logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ 

 1. บริการจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 

 2. พัฒนาเปนเมืองเกษตรตนแบบท่ีเพียบพรอมปจจัยการผลิตดานการเกษตร 

 3. พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเก่ียวการเก็บรักษา การแปรรูป 

พัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและการตลาดอยางมืออาชีพ 

 4. พัฒนาระบบการผลิตท่ีไดรับรองมาตรฐาน 

 5. พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการท่ีดินเชิงบูรณาการ 

 6. พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงกระจายสินคาทาง

การเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล

ท่ีสามารถสรางอาชีพและรายไดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร 

 1. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ 

 1. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือ

การทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานใหเกิดความยั่งยืน 

 2. พัฒนาสินคา บริการและปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวเมืองคอน ใหมีคุณภาพและ

ปลอดภัย 

 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคดานการ

ทองเท่ียวแบบครบวงจร 

 4. พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการทองเท่ียว 

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา  ส่ิงแวดลอมและพลังงานมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานสะอาด 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1. ทรัพยากรน้ํา สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางยั่งยืน 

 2. การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและใชอยางประหยัด 

กลยุทธ 

 1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ํา และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวน

รวมทุกภาคสวน 

 2. อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 3. พัฒนาศักยภาพเครือขายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ํา 
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 4. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด 

และการประหยัดพลังงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 5. การสรางความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง    

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1. ประชาชนไดรับความม่ันคง ปลอดภัย เปนธรรม 

 2. ประชาชนไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 3. ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข พึงตนเองไดดวยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 

 1. สรางความม่ันคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมใหครอบครัวและชุมชน บน

พ้ืนฐานชุมชนเขมแข็ง 

 2. พัฒนาระบบอํานวยความเปนธรรมใหมีมาตรฐานเปนท่ีพ่ึงของประชาชน 

 3. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงสวัสดิการพ้ืนฐาน อยางเปนธรรมและเสมอภาค 

 4. สงเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสูสวัสดิการสังคมถวนหนา 

 5. สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูสูการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของหมูบาน/ชุมชน 

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. สรางพลังสังคมและกลไก เครือขายการพัฒนาในระดับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 6. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาเพ่ือสรางคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช    

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับคามาตรฐานการศึกษา 

 2. ปการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกวาเกณฑมาตรฐานประเทศ 

 3. เปนศูนยกลางทางการศึกษา อารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน/

สากล 

 4. เครือขายชุมชนเขมแข็ง เนนศูนยการเรียนรู 

กลยุทธ 

 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 

 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับใหไดมาตรฐานสูสากล 

 3. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. สงเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีความรูดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 5. สรางเครือขายชุมชนดานวิชาชีพ 
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องคการบริหารสวนตําบลนาไมไผจะเปนองคกรหลักในการพัฒนาตําบลนาไมไผ  ในดาน

สาธารณูปโภค  โครงสรางพ้ืนฐานและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับใหประชาชนมีความรู  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรูของชุมชน  สรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน  บริหารโดยยึด

หลักธรรมาภิบาล 

 1.นโยบายดานการบริหาร  การจัดการองคกร  และการมีสวนรวมของประชาชน 

 การพัฒนาบุคลากร  พนักงานสวนตําบล  และลูกจางใหมีความรู  ความสามารถ  และทักษะ  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  และบริการประชาชน  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารงาน  พัฒนาการ

จัดเก็บขอมูล  และระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการพัฒนาตําบล  สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร  

วางแผนพัฒนาตําบล  การจัดซ้ือจัดจางของทองถ่ิน 

 2.นโยบายดานการศึกษา 

 สมทบงบประมาณเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  และอาหารเสริม (นม)  ใหแกนักเรียนของโรงเรียนในเขต  

อบต.นาไมไผ  บริโภคครบ  100  %  ซอมแซมอาคาร/สถานศึกษา  สื่อการสอน  วัสดุ  หรืออุปกรณใหโรงเรียน  

และขอรับการประเมินความพรอมขององคกร  เพ่ือรองรับการถายโอนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามนโยบาย

การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  
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ของรัฐบาล  สนับสนุนการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จัดตั้งหองสมุดชุมชน  และศูนยคอมพิวเตอรประจําตําบล  

สงเสริมการสอนท่ีปลูกฝงจริยธรรมใหกับนักเรียน  สงเสริมใหเด็กท่ีดอยโอกาส  ผูพิการ  ไดมีโอกาสเขาเรียนใน

โรงเรียน  หรือสถานท่ีจัดการศึกษารูปแบบพิเศษ  สงเสริมใหชุมชนจัดการศึกษา  หลักสูตร  “ภูมิปญญาและ

วิทยาการทองถ่ิน”  เชน  มโนราห  หนังตะลุง  เพลงบอก  ฯลฯ 

 3.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  การคมนาคม  และสาธารณูปโภค 

 ประสานงานสวนราชการและทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานวิชาการ เครื่องจักรกล  บุคลากร  

และงบประมาณในการกอสรางถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต  ปรับปรุงและพัฒนาถนน  เสนทางคมนาคมภายใน

หมูบาน/ตําบล  ใหมีสภาพท่ีสะดวก  ปลอดภัย  ใหมีระบบไฟฟาสาธารณะหมูบาน  พรอมท้ังเรงรัดการขยายเขต

ไฟฟา  ตั้งงบประมาณในการเจาะบอบาดาล  เพ่ือจัดทําระบบประปาหมูบานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  ฝกอบรม

สมาชิก  อปพร.  ตลอดจนจัดหาเครื่องมือ  อุปกรณท่ีทันสมัย  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ 

 4.นโยบายดานสาธารณสุข  การกีฬา  นันทนาการ  และสวัสดิการสังคม 

 สงเสริมใหมีสภาสาธารณสุขประจําตําบล  สนับสนุนใหสถานีอนามัย  มีวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช

ท่ีมีคุณภาพ  และจําเปนเพ่ือใชในการตรวจติดตาม  และเฝาระวัง  การแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงตาง ๆ 

สงเสริมพัฒนาองคความรูแกสมาชิก  อสม.ประจําหมูบาน  ใหมีวัสดุ  อุปกรณ  สถานท่ีในการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ  ใหมีสนามกีฬาขนาดมาตรฐานประจําตําบล  และจัดหาวัสดุ  อุปกรณกีฬาใหเพียงพอกับความตองการ

ของชุมชน  ใหมีการแขงขันกีฬา  กรีฑา  กีฬาพ้ืนบานประจําป  สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ  ผูพิการ  และ

ผูปวยโรคเอดส  ใหเพียงพอกับความตองการ 

 5.นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับตําบล  สงเสริมพัฒนาและสนับสนุนการผลิตสินคาชุมชน  ตาม

โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ  หนึ่งตําบล  สนับสนุนการบริหารจัดการของกลุมสหกรณการเกษตร  กลุมออมทรัพย  

เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีการรวมกลุมกันทํากิจกรรม  และเรียนรูหลักการบริหารของสหกรณ  และพัฒนาไปสู

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกลุมอาชีพ  หรือองคกรตางๆ การฝกอบรม  ใหความรูดานการประกอบอาชีพเสริม  

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

 6.นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม 

 จัดทําแผนแมบทเพ่ือเปนคูมือในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม  ตั้งกลุมอนุรักษแหลงน้ํา  และกลุม

ผูใชน้ําระดับหมูบาน/ตําบล  จัดใหมีสถานท่ีบําบัดขยะมูลฝอยระดับชุมชน สงเสริมกิจกรรมการอนุรักษ  

บํารุงรักษาพ้ืนท่ีปาไม  ปาตนน้ํา  และแหลงน้ําลําธาร  พัฒนาพ้ืนท่ีปาสงวนอาวกราย หนองหวา  เปนแหลง

อนุรักษพันธุพืชและสัตวปา 

 7.นโยบายดานศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
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 จัดพิมพหนังสือธรรมะ  คําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือเผยแพรใหอนุชนรุนหลัง  ฟนฟูกิจกรรม  

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  บํารุงศาสนสถาน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุใหคงอยู

สืบไป  สงเสริมประเพณีการชกัพระ  ประเพณีแหผาข้ึนธาตุ  และประเพณีเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ  

 8.นโยบายดานการทองเท่ียว 

 ตั้งคณะกรรมการการทองเท่ียวระดับทองถ่ิน  พัฒนาพ้ืนท่ีในเขตปาสงวน  บริเวณพ้ืนท่ีปาไมใหเปน

สถานท่ีสําหรับเยาวชนศึกษา  เรียนรูทางธรรมชาติ  และอนุรักษพันธุพืช  พันธุสัตวอยางยั่งยืน  ปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณวัด  ท่ีสาธารณะในหมูบานใหเปนท่ีพักผอนหยอนใจของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน (Vision) : 

“สุขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเปนนิจ เศรษฐกิจย่ังยืน ฟนฟูประเพณี ประชามีสวนรวม” 
 

พันธกิจ (Mission) : 

1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 

  3.อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพ และเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน 

5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมให 

 มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

6.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและไดรับการบริการอยางเปนธรรม 

8.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

9.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค   
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1. โครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอยางท่ัวถึง 

  3. เพ่ือสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

  4. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน สามารถเลี้ยงชีพได 

5. เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการและผูดอยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 6. หมูบานสีขาวปลอดยาเสพติด 

7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา 

8. การบริหารจดัการโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมและไดรับบริการอยางเปนธรรม 

9. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟูสิ่งแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

     แนวทางการพัฒนา 

1.กอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  ทางระบายน้ํา    อาคารสถานท่ี 

2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

3.จัดหา/พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภค  และน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

     แนวทางการพัฒนา 

1.เพ่ิมชองทางการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 

2.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานท่ีศึกษาตาง ๆ 

3.ทํานุบํารุงศาสนา  ฟนฟู  และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

     แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมการประกอบอาชีพ  ฝกอบรมอาชีพ  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพใหแกกลุมอาชีพและองคกรชุมชนตาง ๆ  ใหมีความเขมแข็งอยาง

ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาดานสังคม   

     แนวทางการพัฒนา 

1.จัดใหมีสวัสดิการสงเคราะห  และอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ผูดอยโอกาสตาง ๆ 

2.เฝาระวังปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน 
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3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การพัฒนาดานสาธารณสุข   

     แนวทางการพัฒนา 

1.การบริการสาธารณสุข   

2.เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการเมือง  และการบริหารจัดการ 

     แนวทางการพัฒนา 

1.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองคกร 

2.พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามระบบคุณธรรม  และระบบจูงใจในการทํางาน 

3.พัฒนาสถานท่ี  อุปกรณ  และอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 : การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม   

     แนวทางการพัฒนา 

1.เพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษสิ่งแวดลอม  สงเสริมการทองเท่ียว 

 

 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “สุขภาพดี                             

มีการศึกษา                    

พัฒนาเปนนิจ             

เศรษฐกิจย่ังยืน               

                   

ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน 

-แผนงานอุตลาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตรที่ ๓ :  การพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร 

-แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 7 :  การพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม พลังงานและการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

-แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  

วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

-แผนงานการศึกษา 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 - ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนมใน

อนาคต 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

   - เสนทางคมนาคม เปนหลุม-บอ 

การคมนาคมไมสะดวก 

 

14 หมูบาน 

 

 

ประชาชนผู

สัญจรไป-มา 

 

- กอสรางถนนใหไดมาตรฐาน (ลาดยาง/

คสล.)   ทุกสายในหมูบาน เพ่ือรองรับการ

ขนถายสินคาและเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ ๖ : การเมือง  และการ

บริหารจัดการ 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 

-แผนงานการพาณิชย 
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การพัฒนาดาน

สาธารณสขุ   

-แผนงานสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาดาน

สังคม   

และทรัพยสินใหชุมชน 

-แผนงานสังคมสงเคราะห 

-แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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    - ไมมีสัญญาณไฟกระพริบ กลอง

วงจรปด กระจกสองโคงตามจุดเสี่ยง 

14 หมูบาน 

 

ประชาชนผู

สัญจรไป-มา 

- ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร กลองวงจรปด 

กระจกสองโคงตามจุดเสี่ยงครบทุกหมูบาน

เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

    - ไฟฟาสาธารณะยังไม

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

14 หมูบาน ประชาชน - ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือนและ

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะรายทางครบทุก

หมูบาน 

    - ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค-

บริโภค  

14 หมูบาน 

 

ประชาชน 

 

- ปรับปรุงแกไขระบบน้ําประปา จัดหา

เครื่องกรองน้ําสะอาดสําหรับอุปโภค-

บริโภค  

    - รางระบายน้ําตื้นเขิน ทําให

ระบายน้ําไมทันในฤดูฝน หรือฤดู

น้ําหลาก 

14 หมูบาน 

 

เกษตรกร 

 

- ขุดลอกรางระบายน้ํา และกอสรางวางทอ

ระบายน้ําในหมูบาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา

ทวมขังในฤดูน้ําหลาก 

    - ขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร  

14 หมูบาน เกษตรกร - กอสรางฝายน้ําลน ขุดลอกหวย หนอง

คลอง บึง ท่ีตื้นเขิน ขุด-เจาะบอบาดาล และ

กอสรางคลองสงน้ํ าพลังงานไฟฟาเ พ่ือ

การเกษตร  

    - การประชาสัมพันธขาวสารไม

ท่ัวถึง 

๑๔ หมูบาน ประชาชน 

 

- ปรับปรุง/ซอมแซมระบบเสียงตามสายใน

หมูบาน 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

2. ดานเศรษฐกิจ 

    - ปญหาตนทุนการผลิตสูง แต

ราคาผลผลติตกต่ํา  

 

 

 

 

 

14  หมูบาน 

 

 

 

 

 

เกษตรกร 

 

 

 

 

 

- จัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  

- ใชปุยชีวภาพแทนการใชสารเคมี 

- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิม

มูลคาของสินคาเกษตร 

- คัดเลือกเมล็ดพันธสําหรับเพาะปลูกในฤดู

ตอไป 
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    - ปญหาขาดแหลงเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ 

 

14 หมูบาน 

 

เกษตรกร 

 

- จัดหาแหลงเงินกูระยะสั้นใหแกเกษตรกร  

อาทิ ธนาคาร ธกส. กองทุนสวัสดิ์การชุมชน

ตําบลนาไมไผ 

    - ปญหาหนี้นอกระบบ 

 

14 หมูบาน ประชาชน - ลดการใชจายท่ีฟุมเฟอยจัดทําบัญชี

ครัวเรือน 

    - ปญหาการวางงาน/เพ่ิมรายได 14 หมูบาน 

 

 

 

ประชาชน 

 

 

- สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพในหมูบาน 

- เชิญวิทยากรหลายสาขาอาชีพมาอบรมให

ความรูแกประชาชน อาทิ กลุมทอผาเช็ด

เทา  กลุมทําน้ําพริก  

    - ป ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย ง ท า ง

การเมือง  

14 หมูบาน 

 

ประชาชน - การเมืองจะมีเสถียรภาพมากข้ึน ความ

ขัดแยงลดลง  

 

 

 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

3. ดานสังคม 

    - ปญหายาเสพติด 

 

 

14 หมูบาน 

 

 

เยาวชน/

นักเรียน

นักศึกษา 

 

- ควบคุมปราบปรามการแพรระบาดของยา

เสพติด โดยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของ 
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    - ปญหาดานการศึกษา 

 

14 หมูบาน 

 

 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

 

 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหทันสมัยทัน

เหตุการณปจจุบัน 

- อบรม ใหความรูเพ่ือพัฒนาครูผูสอนใหมี

ความรูท่ีหลากหลายรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต และรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

    - ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

14 หมูบาน ประชาชน - ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ หวงแหน

ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

ของไทยแกเด็กและเยาวชน 

    - ปญหาดานสาธารณะสุข และ

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

14 หมูบาน อสม./

ประชาชน 

- ปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี ยับยั้งการ

แพรระบาดของโรค 

- สงเสริมใหประชาชนหันมาดูแลรางกาย ใส

ใจในสุขภาพมากข้ึน โดยการทานอาหารท่ีมี

ประโยชน ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 

และสามารถเขาถึงการบริการสาธารณสุขได

อยางเทาเทียมกัน 

 

 

 

 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ี

เปาหมาย 
กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

    - ปญหาขยะมูลฝอย 

 

 

14 หมูบาน 

 

 

ประชาชน 

 

 

- จัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ สถานท่ีคัดแยก

ขยะในตําบลอยางครบวงจร หรือจัดตั้ง
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  ธนาคารขยะข้ึนในตําบล 

    - ปญหาน้ําเนาเสีย/น้ําโรงยาง 14 หมูบาน 

 

ประชาชน 

 

- จัดใหมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสู

แหลงน้ํา 

    - ปญหาการใชสารเคมีทาง

การเกษตร 

 

14 หมูบาน 

 

ประชาชน 

 

- จัดอบรมใหความรูถึงพิษภัยของการใช

สารเคมีทางการเกษตร และสงเสริมให

เกษตรกรปลูกพืชแบบไรสารพิษ 

    - ขาดการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

14 หมูบาน 

 

 

ประชาชน 

 

 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม สงเสริม

สนับสนุนใหมีกิจกรรมการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    - ภัยธรรมชาติ 

 

 

14 หมูบาน ประชาชน 

 

- การพยากรณสภาพดิน ฟา อากาศท่ีมี

ความคลาดเคลื่อนนอย สามารถคาดเดา

เหตุการณในอนาคตไดอยางแมนยํา 

 

 

 

 

 

 

 

- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของทองถิ่น  ดวยเทคนิค  SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

วิเคราะหปจจัยภายในองคกร 
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1. ดานการบริหาร 

    1.1 มีโครงสรางการแบงสวนราชการชัดเจน ครอบคลุม

อํานาจหนาท่ีตามภารกิจ 

    1.2 มีการแบงงาน/มอบหมายงานอยางชัดเจน 

    1.3 ผูบริหารทองถ่ินสามารถกําหนดนโยบายไดภายใต

กรอบของกฎหมาย 

    1.4 มีการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับชั้น 

    1.5 มีการกํากับดูแลจากสวนกลาง และสวนภูมิภาค 

1. ดานการบริหาร 

    1.1 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี เพ่ือรองรับการพัฒนาใน

อนาคต  

     

     

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 

    2.1 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจฯ เอ้ือตอการบริหารงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ทําให อบต.มีอํานาจในการบริหารจัดการงานไดท่ัวถึง

และรวดเร็ว 

    2.2 มีขอบเขต อํานาจหนาท่ีรับผิดชอบไมเต็มพ้ืนท่ี 

    2.3 การถายโอนภารกิจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมากตาม

แผนการกระจายอํานาจฯ  

    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 

2. ดานระเบียบ/กฎหมาย/อํานาจหนาท่ี 

    2.1 อํานาจหนาท่ีตามแผนการกระจายอํานาจฯ บาง

ภารกิจขาดความชัดเจน 

    2.2 การถายโอนภารกิจขาดการกํากับดูแลจาก

หนวยงานจากตนสังกัด ถายโอนภารกิจแตไมถายโอน

งบประมาณ 

    2.3 มีสวนราชการหลายสวนในพ้ืนท่ีท่ีมีอํานาจหนาท่ี

ทับซอนกัน ทําใหไมสามารถแกไขปญหาไดทันทวงที 

    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักทวง

อยูเสมอ 

    2.5 การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล จาก

สวนกลางยังไมเต็มท่ี ยังตองอยูภายใตการกํากับควบคุม 

ดูแลจากสวนภูมิภาค  

    2.6 กฎหมายบางฉบับลาสมัยและมีชองโหว ไมเอ้ือตอ

การพัฒนา เชน พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี  

3. บุคลากร 

    3.1 สามารถจัดกรอบอัตรากําลังไดเองตามภารกิจและ

งบประมาณ 

    3.2 บุคลากรสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ี ทําใหเขาใจ

3. บุคลากร 

    3.1 บุคลากรมีการโอน (ยาย) บอย ทําใหการทํางาน

ไมตอเนื่อง 

    3.2 บุคลากรไมเพียงพอท่ีจะรองรับภารกิจท้ังท่ีเปน
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วัฒนธรรมและปญหาของทองถ่ิน 

    3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝกอบรม

และศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

อํานาจหนาท่ีท่ีตองทําและภารกิจท่ีไดรับการถายโอน 

    3.๓ บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ

ขาดทักษะประสบการณ ไมเรียนรูงาน 

4. งบประมาณ 

    4.1 มีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเปนของตนเอง ทําใหมี

อิสระและเกิดความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ 

    4.2 ไดรับงบประมาณจากการจัดสรรจากสวนกลาง 

     

4. งบประมาณ 

    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด  มีแนวโนมลดลงทุกป 

    4.2 งบประมาณจํานวนมากใชในการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหดานอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เชน 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 

    4.3 รายไดจากการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

วิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร 
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1. ดานการเมืองการปกครอง 

    1.1 แนวโนมการกระจายอํานาจ/ขอเสนอการปฏิรูป

โครงสราง อํานาจหนาท่ี ทําใหบทบาทการบริหารราชการ

สวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

    1.2 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ี (Area - 

Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ   

     

 

1. ดานการเมืองการปกครอง 

    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 

ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ สงผลตอการ

ดําเนินนโยบายท่ีขาดความตอเนื่อง 

    1.2 ภายในป 2557 ไมมีทิศทางท่ีแนนอนในการ

เลือกตั้ง 

    1.3 พ้ืนท่ีทับซอนระหวางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

ซ่ึงอาจสงผลตอการบริหารงานได 

2. ดานเศรษฐกิจ 

    2.1 การขยายตลาดทางการคาการลงทุนท้ังภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

    2.2 การสรางมูลคาเพ่ิมและความแตกตางในสินคา 

    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศท่ียึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

    2.4 อัตราคาแรงข้ันต่ํา 300 บาท  

2. ดานเศรษฐกิจ 

    2.1 ความขัดแยงทางการเมืองสงผลใหการพัฒนาไม

ตอเนื่อง 

    2.2 คาครองชีพท่ีสูงข้ึน ความผันผวนของราคาสินคา

อุปโภค/บริโภค เชน น้ํามัน ขาวสารอาหารแหง ยารักษา

โรค แพงสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไมคงท่ี  ข้ึนอยูกับกลไก

ราคาของตลาด 

    2.4 เกษตรกรยังนิยมใชสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 

    2.5 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน

ยางพารา ราคายางพาราสงผลตอเศรษฐกิจครอบครัว 

    2.6 เกิดภัยพิบัติ เชน อุทกภัย ทําใหเกิดความเสียหาย

ตอผลผลิตทางดานเกษตรกรรม 

 

 

3. ดานสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 มีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี และมีศูนยการเรียนรูนอก

ระบบ ซ่ึงมีความพรอม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยาง

3. ดานสังคม วัฒนธรรม 

    3.1 ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

    3.2 ประชากรแฝงทําใหการจัดสรรงบประมาณจาก
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ท่ัวถึง 

    3.2 มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศูนย อปพร. 

และหนวยกูชีพประจําตําบลรวมถึงการใหบริการฟรีในเรื่อง

รับสงผูปวยฉุกเฉิน หรือตามแพทยนัด 

    3.3 รัฐบาลกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพ

ติดเปนวาระแหงชาติ 

    3.4 การขยายตัวเปนชุมชนเมืองในบางจุดของตําบล 

    3.4 มีปราชญชาวบาน 

    3.4 มีวัดเปนศูนยรวมภาคประชาชน 

รัฐบาลไมสมดุลกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูจริง เบียดบัง

การใชทรัพยากรของทองถ่ิน 

    3.3 การตอบรับกระแสบรโิภคนิยมและวัฒนธรรม

ตะวันตกของประชาชน 

    3.4 ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา

เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน

วาระแหงชาติ 

    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

      - พักหนี้เกษตรกรท่ีมีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท 

      - คาแรงงานข้ันต่ํา 300 บาท  

      - ปริญญาตรีมีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท   

      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ  

      - มาตรการบานหลังแรกและรถยนตคันแรก 

 

 

 

 

 

4. นโยบายรัฐบาล 

    4.1 นโยบายสวนใหญของรฐับาลเปนนโยบายประชา

นิยม ขาดความจริงใจในการแกไขปญหาใหกับประชาชน 

    4.2 นโยบายบางนโยบายท่ีไมสามารถดําเนินการได

จริง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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    5.1 มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน

การเกษตร    

    ๕.๒ มีท่ีดินในการพัฒนาเปนแหลงการเกษตรจํานวนมาก 

    ๕.๓ มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเปน

แหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ 

    ๕.๔ มีกลุมพัฒนาจัดการขยะชุมชน (พลังจิตอาสา) 

 

    5.1 ระบบรีไซเคิล 

    5.2 ระบบกําจัดขยะ 

    5.3 ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 เทคโนโลยีท่ีทันสมัยทําใหการปฏิบัติงานและการ

เชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ และใหบริการขอมูลมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

    6.2 การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกสะดวก

รวดเร็วข้ึน ทันตอเหตุการณตลอดเวลา 

 

6. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    6.1 ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดาน  ICT 

    6.2 ไมมีระบบฐานขอมูล ท่ีสามารถนํามาบริหาร

จัดการและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตรชาติ 

20 ป 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ

จังหวัดนครศรีฯ 

3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ  (พ.ศ. 25๖1-2565)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสราง

ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร การยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ

แบบ ยท. 01 

ความม่ันคง การสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 

การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม 

การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

การสรางความ
เปนธรรมลด
ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

การเติบโตที่เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริต
ประพฤตมิิชอบและ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 

การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐานและ
ระบบโลจสิตกิส 

พัฒนาการผลิต แปรรูป 
และการบริหารจัดการ 
พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาลม
นํ้ามัน ยางพารา ไมผล) 

การเพ่ิมผลผลิตจากการประมง
ชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
เศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตว
เศรษฐกิจที่มีความโดดเดนใน
พ้ืนที่ 

พัฒนาสูการเปนสถานที่
ทองเที่ยวนานาชาติที่มี
คุณภาพและความ
หลากหลายของรูปแบบ
การทองเที่ยว 

การพัฒนาสูการ
เปนเมืองสีเขียว 
และสังคม
คุณภาพ 

บริหารจัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสูมาตรฐาน
ครบวงจร และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม  
 

พัฒนาการทองเที่ยวบน
พ้ืนฐานธรรมะ  
ธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  
 

พัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมใหนาอยู เขมแข็ง 
ม่ันคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

แบ    

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

พัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐาน 
การขนสง และโลจิสติกส เพื่อ
รองรับการพัฒนาของกลุม
จังหวัด 



ห น า  | 98 

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ  (พ.ศ. 25๖1-2565) (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริหารจัดการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสูมาตรฐาน
ครบวงจร และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม  
 

พัฒนาการทองเที่ยว
บนพ้ืนฐานธรรมะ  
ธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ย่ังยืน  

 

พัฒนาคน ชุมชน และ
สังคมใหนาอยู 
เขมแข็ง ม่ันคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่นในเขต

จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่ 1 : การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่ 2 : การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและ

พลังงาน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่  5 : การพัฒนาการ

บริหารจัดการองคกร

ภายใตระบบธรรมาภิ

บาล 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่ 4: การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ที่ 3: การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบล

นาไมไผ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

: การพัฒนา

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

: ดานการศึกษา 

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

: ดานเศรษฐกจิ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 

๔ : ดานสังคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

: ดาน

สาธารณสขุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

: ดานการเมือง

และการบริหาร

จัดการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 

: ดาน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  

โครงสราง

พืน้ฐานได

ยกระดบั

คุณภาพ

สืบทอด

ศิลปะวฒัน 

ประชาชน

มีอาชีพ

เด็ก สตรี 

ผสงอาย ผตดิ

การบริหาร

จัดการโปรงใส 

อนรุักษ

ทรพัยากร 
หมูบานสีขาว

ปลอดยาเสพตดิ

ประชาชน

มีสขภาพ
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ผลผลิต/

โครงการ 

กลยุทธ 

-กอสราง  ปรับปรุง  

บํารุงรักษาถนน  ทาง

ระบายน้ํา อาคารสถานที่ 

-พัฒนาระบบ 

สาธารณูปโภค 

-จัดหา/พัฒนาแหลงน้ํา

เพ่ือการอุปโภค/บริโภค  

และน้ําเพ่ือการเกษตร 

 

-เพ่ิมชองทางการรับรูขอมูล

ขาวสารใหแกประชาชน 

-สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของสถานที่

ศึกษาตาง ๆ 

-ทํานุบํารุงศาสนา  ฟนฟู  

และอนุรักษ ศิลปะ 

วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

-สงเสริมการประกอบ

อาชีพ  ฝกอบรมอาชีพ  

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-เพ่ิมประสิทธิภาพและ

พัฒนาศักยภาพใหแกกลุม

อาชีพและองคกรชุมชน

ตาง ๆ  ใหมีความเขมแข็ง

อยางย่ังยืน 

-จัดใหมีสวัสดิการ

สงเคราะห  และอํานวย

ความสะดวกแกประชาชน  

ผูดอยโอกาสตาง ๆ 

-เฝาระวังปญหาการแพร

ระบาดของยาเสพติดใน

ชุมชน 

-รักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินใหชุมชน 

-การบริการสาธารณสุข 

-เฝาระวังและปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดตอ 

 

-พัฒนาประสิทธิภาพใน

การบริหารองคกร 

-พัฒนาระบบบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามระบบ

คุณธรรม  และระบบจูงใจ

ในการทํางาน 

-พัฒนาสถานที่  อุปกรณ  

และอํานวยความสะดวก

ในการบริการประชาชน 

-เพ่ิมประสิทธิภาพการ

อนุรักษสิ่งแวดลอม  

สงเสริมการทองเที่ยว 

แผนงาน แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสขุ 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงานงบ

กลาง 

โครงการ

ดานการ

บริหารงาน

ทั่วไป

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

โครงการ

ดานรักษา

ความสงบ

ภายใน 

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

 

โครงการ

ดาน

การศึกษา 

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

โครงการ

ดาน

สาธารณสขุ 

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

โครงการ

ดานสังคม

สงเคราะห 

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

โครงการ

ดานเคหะ

และชุมชน 

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

โครงการ

ดานสราง

ความ

เขมแข็ง

ของชุมชน

(รายละเอียด 

แบบ ผ 01) 

โครงการดาน

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 

โครงการ

ดาน

การเกษตร

(รายละเอีย

ด แบบ ผ.

01) 

แผนงานงบ

กลาง 

(รายละเอียด 

แบบ ผ.01) 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategy  Map) แบบ ยท. 0๒ 

 “สขภาพดี มีการศึกษา พัฒนาเปนนิจ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟนฟประเพณี ประชามีสวนรวม” วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

: การพัฒนา

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

: ดานการศึกษา 

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

ภูมิปญญา

 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

: ดานเศรษฐกจิ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 

๔ : ดานสังคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 

: ดาน

สาธารณสขุ 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ 

: ดานการเมือง

และการบริหาร

จัดการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ 

: ดาน

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

โครงสราง

พืน้ฐานได

มาตรฐาน

และรองรบั

การ

ขยายตัว

ยกระดบั

คุณภาพ

การศกึษา

ของ

ประชาชน

อยางทั่วถึง 

สืบทอด

ศิลปะวัฒน 

ธรรมและ

ประเพณี

ทองถ่ินใหคง

อยูสืบไป 

ประชาชน

มีอาชีพ

และรายได

เพิ่มขึ้น

สามารถ

เล้ียงชีพได 

เด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ ผูตดิ

เชื้อ ผูพกิาร และ

ผูดอยโอกาสทาง

สังคมใหมี

คุณภาพชีวติทีด่ ี

การบริหาร

จัดการโปรงใส 

ประชาชนมี

สวนรวมและ

ไดรบับรกิาร

อยางเปนธรรม 

อนรุักษ

ทรพัยากร 

ธรรมชาติ

และฟนฟู

ส่ิงแวดลอม 

 

หมูบานสีขาว

ปลอดยาเสพตดิ

ชุมชนเขมแข็ง

ปลอดภัย

สามารถพึ่งตน

เองได 

ประชาชน

มีสุขภาพ

อนามัยดี

ถวนหนา 

รอยละของ

ประชาชนใน

การเขาถึง

บริการของรัฐ 

การศึกษาที่ได

มาตรฐานและระบบ

การเรียนรูมีความ

หลากหลายประชาชน

รวมสืบทอด ฟนฟู 

อนุรักษศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี 

แหลงเรียนรู ภูมิ

ปญญา ทองถ่ินและ

ปราชญชาวบานใน

ชุมชนทองถ่ินใหคงอยู

สืบไป 

-เด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ ผูติดเชื้อ

เอดส ผูพิการและ

ผูดอยโอกาสทาง

สังคมมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

-หมูบานสีขาว

ปลอดยาเสพติด-

ชุมชนเขมแข็ง

ปลอดภัยสามารถ

พึ่งตนเองได 

ประชาชนมีสุข

ภาวะท่ีดีเขาถึง

บริการ

สาธารณสุขท่ีมี

คุณภาพและ

มาตรฐานอยาง

เทาเทียม 

 

-รอยละของ

บุคลากร ไดรับการ

พัฒนาความรู 

สมรรถนะ ทักษะที่

จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน 

-มีการบริหาร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลอยาง

มีประสิทธิภาพ 

-จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่อนุรักษ 
ฟนฟู ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 
-จํานวนแหลง
ทองเที่ยวที่ไดรับ
การพัฒนาและ
ฟนฟ ู
 

-จํานวนกลุม
เกษตรกรและกลุม
อาชีพมีความ
เขมแข็งขึ้น 
-รอยละของ
ครัวเรือนยากจน
จากขอมูล จปฐ. 
แตละป มีรายได
ผานเกณฑ จปฐ.  
-การพัฒนาทาง
การเกษตร 
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แผนผังยุทธศาสตร (Strategy  Map) (ตอ) 

กลยุทธ 

แผนงาน 

-กอสราง  

ปรับปรุง  

บํารุงรักษาถนน  

ทางระบายน้ํา 

อาคารสถานที ่

-พัฒนาระบบ 

สาธารณปูโภค 

-จัดหา/พฒันา

แหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค/บริโภค  

และน้าํเพื่อ

การเกษตร 

 

-เพิ่มชองทางการ

รับรูขอมูลขาวสาร

ใหแกประชาชน 

-สงเสริมและ

สนับสนนุการจัด

การศึกษาของ

สถานที่ศึกษา 

ตาง ๆ 

-ทํานบุํารุงศาสนา  

ฟนฟู  และอนุรักษ 

ศิลปะ วฒันธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

-สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ  

ฝกอบรมอาชีพ  

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

-เพิ่ม

ประสิทธิภาพและ

พัฒนาศักยภาพ

ใหแกกลุมอาชีพ

และองคกรชุมชน

ตาง ๆ  ใหมีความ

เขมแข็งอยาง

ยั่งยืน 

 

-จัดใหมีสวัสดิการ

สงเคราะห  และ

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน  

ผูดอยโอกาส 

ตาง ๆ 

-เฝาระวังปญหา

การแพรระบาด

ของยาเสพติดใน

ชุมชน 

-รักษาความ

ปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสนิให

ชุมชน 

-การบริการ

สาธารณสุข 

-เฝาระวังและ

ปองกันการแพร

ระบาดของ

โรคติดตอ 

 

-พัฒนา

ประสิทธิภาพใน

การบริหาร

องคกร 

-พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคล

ใหเปนไปตาม

ระบบคุณธรรม  

และระบบจูงใจ

ในการทํางาน 

-พัฒนาสถานที่  

อุปกรณ  และ

อํานวยความ

สะดวกในการ

บริการประชาชน 

-เพิ่ม

ประสิทธิภาพการ

อนุรักษ

สิ่งแวดลอม  

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

-แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

-แผนงาน

การ

พาณิชย 

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน 

 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสขุ 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

-แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

-แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชุมชน 

 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงานงบ

กลาง 
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รายละเอียดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลนาไมไผ 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ 1  

การบริหารจัด

การเกษตรและ

อุตสาหกรรมสู

มาตรฐานครบ

วงจร และเปน

มิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ ๔  

การพัฒนา

โครงสราง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที ่๑:  

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงสราง

พื้นฐานได

มาตรฐาน

และรองรับ

การขยายตัว

ของชุมชนใน

อนาคต 

รอยละของ

ประชาชน

ในการ

เขาถึง

บริการของ

รัฐ 

5 5 5 5 5 ปละ 5 เสน 

 

1.กอสราง  

ปรับปรุง  

บํารุงรักษาถนน  

ทางระบายน้าํ    

อาคารสถานที ่

- โครงการกอสราง

ถนน ลาดยาง/คสล. 

15 สาย 

- โครงการกอสราง

ถนนดินลูกรัง 5 สาย 

- โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต 5 สาย 

สวนโยธา 

 

 

อบจ. 

    1 1 1 1 1 ปรับปรุง              

ปละ 1 คร้ัง 

 - โครงการปรับปรุง/

ซอมแซมถนน และ

พื้นที่สองขางทาง 

สวนโยธา อบจ. 

     10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

ปละ 10 %  - โครงการกอสราง

ทอระบายน้าํ/ราง

ระบายน้าํ 

- โครงการขุดลอกคู

คลองระบายน้ํา/ทอ/

รางระบายน้ํา 

- โครงการปรับปรุง

ซอมแซมบํารุงรักษา

รางระบายน้ํา 

สวนโยธา 

 

 

 

อบจ. 

 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

     10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10 

% 

ปละ 10 %  - โครงการกอสราง

ปรับปรุงอาคารสาธารณะ 

ประโยชนตางๆ 

สวนโยธา 

 

อบจ. 

     60

% 

70

% 

80

% 

90

% 

100

% 

ปละ 10 % ๒.พัฒนา

ระบบ

สาธารณูปโภค 

-โครงการกอสรางระบบ

ประปา/ขยายทอประปา 

-โครงการปรับปรุง

ซอมแซมระบบประปา

หมูบาน/ภูเขา 

สวนโยธา การ

ประปา

สวน

ภูมิภาค 

     70

% 

80

% 

90

% 

100

% 

100

% 

ปละ 10 %  - โครงการขยายเขตไฟฟา 

 

สวนโยธา การไฟฟา 

     ๔ ๓ 2 1 - ๑๔ หมูบาน  - โครงการติดต้ังและ

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ในหมูบาน 

 

สวนโยธา การไฟฟา 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

     90

% 

100

% 

- - - ปละ 10 %  - โครงการติดต้ัง

โทรศัพทสาธารณะ/

โทรศัพทบาน 

 

สวนโยธา องคการ 

โทรศัพท 

     60 

% 

70

% 

80

% 

90

% 

100

% 

ปละ 10 % ๓.จัดหา/พัฒนา

แหลงน้ําเพื่อการ

อุปโภค/บริโภค 

และน้ําเพื่อ

การเกษตร 

-โครงการเจาะบอ

บาดาล 

-โครงการจัดหา

บํารุงรักษาภาชนะ

เก็บน้ํา 

-จัดต้ังกลุมผูใชน้ํา

ระดับชุมชน/

หมูบาน 

สวนโยธา  

     60

% 

 

70

% 

80

% 

90

% 

100

% 

ปละ 10 %  -โครงการปรับปรุง/

ขยายสระน้ํา

สาธารณะ 

สวนโยธา  
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ กาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ ๔   

 การพัฒนาคน 

ชุมชน และ

สังคมใหนาอยู

เขมแข็ง มั่นคง

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  

การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ ๒:  

การพัฒนาดาน

การศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ยกระดับ

คุณภาพ

การศึกษา

ของ

ประชาชน

อยางทั่วถึง 

การศึกษาที่

ไดมาตรฐาน

และระบบ

การเรียนรูมี

ความ

หลากหลาย 

๓ ๓ ๓ ๓ 3 ๓ โครงการ/ป ๑. เพิ่มชอง

ทางการรับรู

ขอมูลขาวสาร

ใหแกประชาชน 

 

- โครงการติดต้ังระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร

ภายในสํานกังาน 

- โครงการซอมแซมหอ

กระจายขาว ระบบเสียง

ตามสาย 

- โครงการสรางหอสมุด

ชุมชน/หมูบาน 

- โครงการปรับปรุงเว็ป

ไซค อบต.นาไมไผ 

สํานักงานปลัด กองคลัง 

          1๔ หมูบาน  -สนับสนุนขอมูล

ขาวสารแกชุมชน 

ทุกสวน ทุกสวน 

     ๓ ๓ ๓ ๓ 3 ๓ ศพด. ๒.สงเสริมและ

สนับสนุนการจัด

การศึกษาของ

สถานที่ศึกษา

ตางๆ 

- โครงการปรับปรุง

ซอมแซม ศพด. ใน

สังกัด 

สํานักงานปลัด สวนโยธา 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนา

ของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

     20

% 

20

% 

20

% 

20

% 

20% 20 %  - โครงการจัดหาเคร่ืองเลน

สนามสําหรับ ศพด. 

/จัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

ส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

    เพื่อสืบทอด

ศิลปะ 

วัฒนธรรม

และประเพณี

ทองถิ่นใหคง

อยูสืบไป 

1๐ 1๐ 1๐ 1๐ 10 1๐ 

โครงการ/ป 

๓. สงเสริมและ

สนับสนุนดาน

ศาสนา การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

- โครงการสงเสริมดาน

วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  

และศาสนาภายในตําบล 

- โครงการบวชช ี สามเณร

ภาคฤดูรอน 

- โครงการอบรมใหความรูแก

ผูนําทางศาสนพิธี  พธิีกร  

โฆษก 

- โครงการอบรมจริยธรรมแก

นักเรียน 

- โครงการอบรมจริยธรรมแก

ผูบริหาร พนักงาน ประชาชน 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนา

ของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ ๑   

 การพัฒนาคน 

ชุมชน และ

สังคมใหนาอยู 

เขมแข็ง มั่นคง

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

ยุทธศาสตรที่ ๑  

การพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรที ่๓:  

การพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี

อาชีพและ

รายไดเพิ่มขึ้น 

สามารถเล้ียง

ชีพได 

จํานวนกลุม

เกษตรกรและ

กลุมอาชีพมี

ความเขมแข็ง

ขึ้น 

๗ ๗ ๗ ๗ 7 ๗ โครงการ/

ป 

๑. สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ 

ฝกอบรมอาชพี 

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- โครงการอุดหนุนกลุม

อาชีพ/องคกร  ชุมชนอื่น

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

- โครงการอบรมอาชีพดาน

การประมง  ปศุสัตว  และ

วิชาชีพระยะส้ัน 

- โครงการสํารวจแนวเขต

ตาง ๆ 

- โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเทคนิคการกรีด

ยาง/การปรับปรุงคุณภาพ

ยาง 

สํานักงานปลัด สวนการ 

คลัง 

    รอยละของ

ครัวเรือน

ยากจนจาก

ขอมูล จปฐ.

แตละป มี

รายไดผาน

เกณฑ จปฐ. 

 

20

% 

20

% 

20

% 

20

% 

20 

% 

20 % ๑. สงเสริมการ

ประกอบอาชีพ 

ฝกอบรมอาชพี 

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

- โครงการบําบัดทุกขบาํรุง

สุข เพื่อแกปญหาความ

ยากจนและพฒันาความ

เปนอยูของประชาชนใน

พื้นที่ 

 

สํานักงานปลัด พช. 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

    การพัฒนา

ทาง

การเกษตร 

๗ ๗ ๗ ๗ 7 ๗ โครงการ/ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

และพัฒนา

ศักยภาพใหแก

กลุมอาชีพและ

องคกรชุมชน

ตาง ๆ  ใหมี

ความเขมแข็ง

อยางยั่งยืน 

 

- โครงการสนับสนุนสินคา

หนึ่งตําบล  หนึ่ง

ผลิตภัณฑ 

- โครงการสนับสนุน

กองทุนหมูบาน/ธนาคาร

หมูบาน 

- โครงการสนับสนุนกลุม

ออมทรัพย/สหกรณหรือ

กลุมตาง ๆ 

- โครงการอุดหนุนศูนย

ถายทอดเทคโนโลย ี

- โครงการสงเสริมดาน

เกษตรกรรม  เชน  เมล็ด

พันธพืช  ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการ 

คลัง 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ ๕   

 การพัฒนาคน 

ชุมชน และ

สังคมใหนาอยู 

เขมแข็ง มั่นคง

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๓  

การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร

ที่ ๔:  การ

พัฒนาดาน

สังคม 

เด็ก สตรี 

ผูสูงอายุ ผูติด

เชื้อเอดส ผูพิการ

และผูดอยโอกาส

ทางสังคมมี

คุณภาพชีวิตที่ดี 

สงเคราะหเบี้ย

ยังชีพใหกับ

ผูสูงอายุ คน

พิการและผูปวย

เอดสทุกคน 

3 3 3 3 3 3 กลุม 

เปาหมาย 

1.จัดใหมี

สวัสดิการ

สงเคราะห  และ

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน  

ผูดอยโอกาส 

ตาง ๆ 

- สงเคราะหเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุ คนพกิาร

และผูปวยเอดส 

สํานักงานปลัด  

    สงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คน

พิการ และ

ผูดอยโอกาส 

5 5 5 5 5 5 โครงการ/ป 1.จัดใหมี

สวัสดิการ

สงเคราะห  และ

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชน  

ผูดอยโอกาสตาง 

ๆ 

- โครงการสนับสนุน

และสงเสริมกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชน 

- โครงการออกตรวจ

เยี่ยมผูสูงอาย ุผูพิการ 

และผูปวยเร้ือรัง 

- โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอาย ุ

- โครงการสนับสนุน

กิจกรรม/ 

-โครงการและ

สนับสนุนสวัสดิการ

ตาง ๆ ใหแกผูยากจน 

ยากไร ผูดอยโอกาส

ในทุกดาน 

สํานักงานปลัด  
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนา

ของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

   หมูบานสีขาว

ปลอดยาเสพ

ติด 

จํานวนผูเสพ/

ผูติด และผูคา

ยาเสพติด 

(จํานวนคน) 

20

% 

20

% 

20

% 

20

% 

20 

% 

ปละ 20 % 2.เฝาระวัง

ปญหาการ

แพรระบาด

ของยาเสพติด

ในชุมชน 

- โครงการจัดต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด

ควบคุมสถานการณลดความรุนแรง

ของปญหายาเสพติด 

- โครงการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดระดับจังหวัด อําเภอ 

ตําบล และหมูบาน 

สํานักงาน 

ปลัด 

 

     1 1 1 1 1 ปละ 1 คร้ัง 2.เฝาระวัง

ปญหาการ

แพรระบาด

ของยาเสพติด

ในชุมชน 

- โครงการปฏิบัติการตอสูเพือ่

เอาชนะยาเสพติดในตําบล 

- โครงการกอสรางลานกีฬาภายใน

ตําบล - โครงการสนับสนุนกลุม

ออกกาํลังกายภายในตําบลนาไมไผ 

- โครงการอบรมเยาวชนภายใน

ตําบลนาไมไผ - โครงการจัดการ

แขงขันกีฬาภายในตําบล 

- โครงการจัดซ้ืออุปกรณ  วัสดุ  

ครุภัณฑ  ดานกีฬาภายในตําบล 

- โครงการอบรมทักษะตาง ๆ แก

ประชาชน  เยาวชน  ภายในตําบล 

สํานักงาน 

ปลัด 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ กาวหนา

ของเปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

   ชุมชน

เขมแข็ง 

สามารถ

พึ่งตนเองได 

 

จํานวนชุมชน

ที่เขมแข็ง 

สามารถ

พึ่งตนเองได 

 

8 8 8 8 8 8 โครงการ/ป 3.รักษา

ความ

ปลอดภัย

ในชีวิต

และ

ทรัพยสิน

ใหชุมชน 

 

 

- โครงการอบรม  

อปพร. 

- โครงการอบรม

กฎจราจร 

- โครงการจัดหา

วัสดุ  อปุกรณ  ใน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงาน 

ปลัด 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ ๕   

 การพัฒนาคน 

ชุมชน และ

สังคมใหนาอยู 

เขมแข็ง มั่นคง

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๓  

การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ ๕:  

การพัฒนาดาน

สาธารณสุข 

ประชาชนมี

สุขภาพ

อนามัยดีถวน

หนา 

ประชาชนมี

สุขภาวะที่ดี

เขาถึงบริการ

สาธารณสุขที่

มีคุณภาพ

และ

มาตรฐาน

อยางเทา

เทียม 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10 

% 

ปละ 10 % ๑. การบริการ

สาธารณสุข 

- โครงการสงเสริม/อบรม

สมาชิก อสม. 

- โครงการสนับสนุนอุปกรณ  

เคร่ืองมือเคร่ืองใชแกสถานี

อนามัย 

- โครงการประกวด

ครอบครัวสุขภาพดี 

- โครงการ  อบต.สัญจร 

- โครงการสนับสนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

สํานักงานปลัด  

     10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10% ปละ 10 %  - โครงการสงเสริมสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพการ

ออกกาํลังกาย 

- โครงการกอสรางลานกีฬา

ในหมูบาน 

 

สํานักงานปลัด  

     3 3 3 3 3 ปละ 3 คร้ัง  - โครงการจัดซ้ือวัคซีน

ปองกันปญหาการระบาด

ของโรคตาง ๆ 

- โครงการฉีดพนหมอกควัน

กําจัดยุงลายและการแพร

ระบาดโรคไขเลือดออก 

สํานักงานปลัด  
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดัผลผลิต/

โครงการ 

 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบหลกั 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ ๔   

 การพัฒนาคน 

ชุมชน และ

สังคมใหนาอยู 

เขมแข็ง มั่นคง

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๕  

การบริหาร

จัดการองคกร

ภายใตธรรมาภิ

บาล 

ยุทธศาสตร

ที่ ๖:  การ

พัฒนาดาน

การเมือง

และการ

บริหาร

จัดการ 

การบริหาร

จัดการโปรงใส 

ประชาชนมี

สวนรวม และ

ไดรับบริการ

อยางเปนธรรม 

มีการบริหาร

จัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาลอยาง

มีประสิทธิภาพ 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80 

% 

80 % ๑. พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บริหารองคกร 

- สงเสริมให

ประชาชนและองคกร

เขามามีสวนรวมใน

การพัฒนาและ

บริหารทองถิ่น  

 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุกสวน 

     1๔ 1๔  1๔  1๔  14 1๔ หมูบาน ๑. พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บริหารองคกร 

- สงเสริมให

ประชาชนและองคกร

ทุกภาคมีสวนรวมใน

การพัฒนาบริหาร

ทองถิ่น 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุกสวน 

    รอยละของ

บุคลากร ไดรับ

การพัฒนาความรู 

สมรรถนะ ทักษะที่

จําเปนในการ

ปฏิบัติงาน 

80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80 

% 

80 % 2.พัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลให

เปนไปตามระบบ

คุณธรรม  และระบบ

จูงใจในการทํางาน 

- โครงการอบรม

บุคลากร  อบต. 

- โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาของ

บุคลากร  อบต. 

- โครงการอบรมกรร 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุกสวน 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

    มีการบริหาร

จัดการตาม

หลักธรรมาภิ

บาลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

50

% 

50

% 

50

% 

50

% 

50 

% 

50 % 3.พัฒนาสถานที่  

อุปกรณ  และ

อํานวยความ

สะดวกในการ

บริการประชาชน 

- โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงาน 

สํานักงาน 

ปลัด 

ทุกสวน 

     80

% 

80

% 

80

% 

80

% 

80 

% 

80%  - จัดหาวัสดุ

อุปกรณเคร่ืองมือ

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการจัดการ 

- โครงการจัดซ้ือ  

ครุภัณฑ  วัสดุ

สํานักงาน 

- โครงการจัดทํา

ปาย  ตาง ๆ 

- โครงการความพึง

พอใจผูใชบริการที่

มีตอ  อบต. 

ทุกสวน ทุกสวน 

     - - - - - 1 คร้ัง  - ปรับปรุงอาคาร

สถานที่เพื่อรองรับ

การบริการ

ประชาชน 

สํานักงาน 

ปลัด 

สวนโยธา 
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ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 

เปาประสงค ตัวชี้วดั

ผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความ 

กาวหนา

ของ

เปาหมาย 

กลยุทธ 

 

ผลผลิต/โครงการ หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 
61 62 6๓ 6๔ 65 

ยุทธศาสตรที่ ๒   

 การพัฒนาการ

ทองเที่ยวบน

พ้ืนฐานธรรมะ 

ธรรมชาติ และ

ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมช

าติ ส่ิงแวดลอม

และพลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ 

๗:  การพัฒนา

ดานการเมือง

และการบรหิาร

จัดการ 

-อนรุักษ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ฟนฟู

ส่ิงแวดลอม 

จํานวนแหลง

ทองเที่ยวที่ไดรับ

การพัฒนาและ

ฟนฟู 

10

% 

- - - - 10 % ๑.เพ่ิม

ประสิทธภิาพการ

อนรุักษ

ส่ิงแวดลอม

สงเสริมการ

ทองเที่ยว 

- ปรับปรุง/ซอมแซมสถานที่

ทองเที่ยว 

- โครงการพัฒนาปาสงวนใน

เชิงทองเที่ยวอนุรกัษ 

  

ยุทธศาสตรที่ ๓   

 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอม 

   จํานวนโครงการ/

กิจกรรมทีอ่นรุกัษ 

ฟนฟูดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมช

าติ และ

ส่ิงแวดลอม 

3 3 3 3 3 3 โครงการ/

ป 

 - โครงการทองถิ่นไทย รวม

ใจภักดิ์รกัษพ้ืนที่สีเขียว 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

- โครงการอนรุักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ฟนฟูส่ิงแวดลอม 

- โครงการปรับปรุงภูมทิัศน

ภายในตําบล 

  

     1 1 - - - 3 โครงการ  - จัดหาสถานทีก่ําจัดขยะ

อยางเปนระบบและครบ

วงจร -กอสรางบอบําบัดน้ํา

เสียและพัฒนารูปแบบการ

จัดการส่ิงแวดลอมระดับ

ตําบล 

- โครงการรณรงคลดอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอย 

  

 


	ส่วนที่ 2

