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ส่วนที่ ๓ 
 
 
 

๑.  ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี   
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ของประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังน้ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดําเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสําคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําให้ภูมิทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกด้านหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ 
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เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความ

เสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ย่ิงกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิตอล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะย่ิงทํา
ให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสําคัญหลายประการท้ังปัญหาต่อเน่ืองจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหน้ีสาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้าน้ี จะทาให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปน้ัน 
น่าจะมีผลทําให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสําคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งนํ้ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากน้ัน ยังมีข้อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งน้ีโครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามมาด้วยการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สําหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทําให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดําเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สําคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังตํ่าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยที่การใช้องค์ 
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ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเน่ืองประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งน้ี ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะมีนัยยะที่สําคัญย่ิงต่อ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากน้ันปัญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจํากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจําเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทําให้จําเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก
ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรง
ต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหย่ังรากลึก
ลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ 
ปีต่อจากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังตํ่า และปัญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่าน้ีได้น้ัน จําเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ 
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ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ัน โดยท่ีประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวจะต้องกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

ดังน้ัน จึงจําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน ทั้งน้ีการวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสู่การกําหนดตําแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเน่ือง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกําหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกําหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทําให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติกาลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ 
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ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยู่อย่าง
มั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด 
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ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากน้ีไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ี
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจหมู่บ้าน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจหมู่บ้านและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสําคัญ อาทิ 

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

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

หมู่บ้าน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านนํ้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

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

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

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

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกําหนด
ตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 
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๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเน่ือง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์เอาไว้
แล้ว  

ดังน้ัน  เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตําบลตําบลศรี
โนนงาม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนตําบล จึง
ได้จัดทําแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

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

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

 



- 37 - 

           แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

 
(๑) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งตํ่ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว่าระดับที่จะทําให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ตํ่ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทําให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ําทําให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งน้ีการขยายตัวของ 
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ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงคร่ึงแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเน่ืองเร่ิมมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เน่ืองจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
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๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ

ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับตํ่าและมีข้อจํากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ี ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจํากัดต่อการ
ทําธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดําเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เน่ืองจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิม่ขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กําลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังตํ่ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกําลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและตํ่ากว่า นอกจากน้ี กําลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจํานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสําคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต 
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ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับตํ่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจต่างๆ พบว่าปัญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สําคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ําด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เน่ืองจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

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

(๕) ความเหลื่อมล้ําด้านกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากน้ี ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 
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๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง

ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเร่ืองวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของหมู่บ้านมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หมู่บ้านสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของหมู่บ้านด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนหมู่บ้านที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนตําบลเพ่ือเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของหมู่บ้าน มีการรวมกลุ่มทํากิจกรรม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจหมู่บ้านและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาตสิว่นใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ทําให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจํากัดในการนําไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 

จํานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการทํานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ทําให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากปริมาณความต้องการสัตว์นํ้าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนําเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนํ้ามันดิบมีการนําเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนําเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
นํ้ามันดิบต่อวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานตํ่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มนํ้าหลัก นํ้าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักนํ้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณนํ้าทําธรรมชาติ มีแอ่งนํ้าบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอ่งนํ้าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในช้ันํ้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจํากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบนํ้า และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้นํ้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งนํ้าของภาคส่วนต่างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรนํ้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและหมู่บ้านเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่กําจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ทําให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกําจัดซากของเสียเหล่าน้ี หากภาครัฐไม่มีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต้นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสําคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ 
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ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหน่ึงเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ
และการทํางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดมีีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพนํ้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายนํ้าเสียจากหมู่บ้าน ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของหมู่บ้าน มีจํานวนไม่เพียงพอต่อการบําบัดนํ้าเสียที่เพ่ิมขึ้น
ตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของหมู่บ้าน โดยปัจจุบัน มีปริมาณนํ้าเสียจากหมู่บ้าน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจําทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จํานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่นํ้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลําดับประเทศท่ีมี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เน่ืองจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้  
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ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอํานาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อํานาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามส่วนน้ีอยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอํานาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยู่ที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอํานาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรือ 
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องค์การบริหารส่วนตําบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทําให้การ
เลือกต้ังระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจําเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามลําดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ต้ังของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เน่ืองจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่าน้ีได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปช่ันน้อย) 
๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเน่ืองเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ีย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 
๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใต้สมมุติฐานเหล่าน้ี เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓ - ๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทําให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการยกระดับฐานะ 
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ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นตํ่าสําหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวทําให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทําให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําให้ต้องนําเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเน่ืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช. จะคํานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นตํ่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเป็นปัญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ทําให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ํายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่น้ันๆ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะหมู่บ้านและอุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนตํ่าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือทําให้
จําเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
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๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมอย่างย่ังยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการ
คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากน้ี มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใตข้้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่
สําคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจํากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ต้ังและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนําประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/หมู่บ้านมากข้ึนโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกยํ้าปัญหา
ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเน่ืองและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหน้ีสาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซํ้าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ทําให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มนํ้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความม่ันคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้าน 
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(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด

บ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

พัฒนาท่ีย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัด
ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การกําหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกําหนด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
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(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ตํ่า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

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

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ 
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ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

 เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสําหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธ์ุพืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งนํ้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับ
การท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ 
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อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา

ต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสําหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่หมู่บ้าน
อ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ 
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๕.๓ การลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาหมู่บ้านแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการนํ้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ. ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่
เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าหมู่บ้านกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโล
จิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการ 
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ลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้า จัดต้ัง
องค์กรบริหารจัดการนํ้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มนํ้า และองค์กรผู้นํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของหมู่บ้าน
บริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนํ้าแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทําการ
เกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มนํ้า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 

พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการ
ของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทํา
แผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่
รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลศรีโนนงามน้ันต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังน้ี    
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กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 

 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงหมู่บ้าน 
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสลาาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังน้ันจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังน้ี 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของหมู่บ้านเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
หมู่บ้านตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะหมู่บ้านเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ย่ังยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งนํ้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มนํ้า พัฒนาแหล่งนํ้าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับย้ัง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความสําคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทําการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งนํ้า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหานํ้าท่วมและขาดแคลนนํ้า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรย่ังยืนเพ่ือหมู่บ้านเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มนํ้าชีตอนบนและลุ่มนํ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ย่ังยืน 
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 แผนพฒันากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ๒   ประกอบด้วย  4  จังหวัด  

ได้แก่  จังหวัดอุบลราชธานี   จังหวัดศรีสะเกษ   จังหวัดยโสธร   และจังหวัดอํานําจเจริญ 
 

วิสัยทัศน ์
"ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่องเท่ียว และการค้าชายแดน   ได้มาตรฐานสากล" 

 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่ําผลิตภัณฑ์ เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิ

คุณภาพดี 
๒. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลํากรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ

การตลาดให้ได้มาตรฐาน 
๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่าย พันธมิตรธุรกิจการค้ําชายแดน 

ทั้งด้านกํารบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกส ์เพ่ือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงคร์วม 

๑. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่ําผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูป เพ่ิมช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมกํารบริหารจัดการ มีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

๓. สร้างเครือขา่ยการคํ้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่ําการค้ําชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส ์(Logistics)  ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชีว้ัด / ค่าเป้าหมาย 

๑. ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิค่ําเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จําการท่องเท่ียว ค่ําเป้าหมายเฉล่ียร้อยละ ๘ ต่อปี 
๓. มูลค่ําการค้าํชายแดนเพ่ิมขึ้น ค่ําเป้าหมายร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 
เป้าประสงค์รวม 

1. เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพ่ิมช่องทางการตลาด ทั้งในและ
ต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสรมิสร้างการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

3. สร้างเครือขา่ยการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส(์Logistics) ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเท่ียวให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 
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ตําแหน่งการพฒันา (Positioning) 
1. ข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
2. การค้าชายแดน 
3. การท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ๒ ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือให้

บรรล ุวิสัยทัศน์ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่๑ พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

เป้าประสงค ์
๑. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่ําเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ จากการแปรรูปข้าวหอม

มะลิคุณภาพดี 
๓. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลติภัณฑ์จากการแปรรูป ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๔. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตรําสนิค้ํา ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

ตัวชี้วัด / ค่าเปา้หมาย 
๑. ร้อยละของจํานวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รบัใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจํานวนแปลง / ฟาร์มที่ได้รับ

การตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ ค่ําเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่ําข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ค่ําเป้าหมายเฉล่ียร้อยละ ๖ 

กลยุทธ ์/ แนวทางการพฒันา 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมเครอืข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๓. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
 
ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่๒ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค ์
๑. พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคณุภาพและได้มาตรฐานสากล 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในกํารบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและกํารบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
๔. ส่งเสริมการประชําสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

ตัวชี้วัด / ค่าเปา้หมาย 
๑. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว ค่ําเป้าหมาย รอ้ยละ ๘ 
๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดค่ําเป้าหมาย จังหวัดละ ๑ แห่ง 
๓. ระดับความสําเร็จในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดค่ําเป้าหมาย ๑ แผนงาน 

กลยุทธ ์/ แนวทางการพฒันา 
๑. เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและ/หรือระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเท่ียว 
๓. ส่งเสริมศกัยภาพและสวัสดิการของบุคคลากรการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่๓ พฒันาระบบสนบัสนนุการบริหารจัดการธุรกิจการค้า และเพิ่มมูลคา่การค้าชายแดน

ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค ์

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการให้บริการโลจิสติกส ์(Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า 

ตัวชี้วัด / ค่าเปา้หมาย 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙ 
3. จํานวนกิจกรรมที่เครือข่าย ๔ จังหวัด ทาร่วมกัน ค่าเป้าหมายอย่างน้อย ๓ โครงการ 

กลยุทธ/์แนวทางการพฒันา 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจการค้า 
2. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุน ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุน ธุรกิจการค้า 
4. การเตรียมความพร้อมและเสริมศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
5. การพัฒนาศักยภาพและฝมีือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
 

 
แผนพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษ 

 
วิสัยทัศน ์

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
พนัธกิจ 
 1.  ส่งเสริมการค้า  การลงทนุและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
 2.  เสรมิสร้างสังคมสุขภาวะ  การศึกษา  การกีฬา  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 3.  เสรมิสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  เสรมิสร้างความมั่นคง  ความเป็นระเบียบและความสงบเรียนร้อยของบ้านเมือง 
 5.  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
 1.  มลูค่าการค้า  การลงทุน  และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง  สิ้นค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น  ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
 3.  สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความย่ังยืน 
 4.  ชุมชนและสังคมมีระเบียบมีความสงบเรียบร้อยและมคีวามมั่นคง 
 5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด  ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร ์
 1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
 3.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 4.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดบัเศรษฐกิจใหพ้ึง่ตนเองและแข่งขันได ้
 เป้าประสงค ์
 1.  ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสูส่ากล 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
 3.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนา 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  รายได้จากการท่องเที่ยว  (ล้านบาท) 2000 2100 2200 2300 
2.  ร้อยละเพ่ิมขึ้นของสินค้าเกษตรท่ีได้มาตรฐาน  
(GAP/Organic/อย./GMP 

5 10 15 20 

3.  รายได้จากการจําหน่ายสินค้า  OTOP 2570 2575 2580 2585 
4.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนการผลิต 20 25 30 35 
5.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของโคเน้ือ 10 20 30 40 
6.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของโครงข่ายคมนาคม 5 10 15 20 
 
กลยุทธ ์
 1.  ส่งเสริมกระบวนการผลิต  การแปรรูปสนิค้าที่ได้มาตรฐานและมคีุณภาพ 
 2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.  พัฒนาการตลาด  การค้า  การลงทุน  การขนส่งสินค้า  และการส่งออก 
 4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร 
 5.  ลดต้นทุนภาคการผลิต 
 6.  ส่งเสริมการผลิต  และบรหิารจัดการโคเน้ือเพ่ือการจําหน่ายที่ได้มาตรฐานและมคีณุภาพ 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและคณุภาพชีวิตที่ดี 
 เป้าประสงค ์

1.  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  เป็นคนมีคุณภาพ  มีวินัย  และตระหนักรู้ถึงโทษภัยต่างๆ 
 2.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  ชุมชนเข้มแข็ง  พ่ึงพาตนเองได้ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์  และสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัด 

5 5 5 5 

2.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 41 44 47 50 
3.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 10 15 20 25 
4.  ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงประปา 10 15 20 25 
5.  ผลิตภาพแรงงาน (100,000  บาท/ปี) 101000 102000 103000 104000 
6.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนจากการจัดเก็บ  จปฐ.  
และข้อมูลพ้ืนฐาน 

10 10 10 10 

กลยุทธ ์
 1.  ส่งเสริมการเรียนรู้  อนุรกัษ์วัฒนธรรม  ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนา 
 2.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3.  สนับสนุนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ระบบสาธารณูปโภค  ปัจจัยพ้ืนฐานทางสังคม  และระบบบริการสุขภาพให้มมีาตรฐาน 
 5.  พัฒนาทรพัยากรมนุษย์  และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรสีะเกษให้เป็นเมืองกีฬา 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์

1.  บ้านเมืองสะอาด  สิ่งแวดล้อมสวยงาน 
 2.  ลดปัญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง  ดูแลให้คง
ความสมบูรณ์  (ล้านไร่) 

1.36 1.36 1.36 1.36 

2.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ  อปท.  เป้าหมายท่ีมีการกําจัดขยะมูลฝอย
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

20 30 40 50 

3.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชลประทาน 10 12 14 16 
กลยุทธ ์
 1.  สนับสนุน  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
 3.  เพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจัดการนํ้า 
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           แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค ์

1.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  ชุมชนและสังคมมีความสมานฉันท ์
 3.  สมัพันธภาพอันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  สัดส่วนคดียาเสพติด/แสนประชากร 100 90 80 70 
2.  ร้อยละของการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทของศูนย์ดํารงธรรมที่
สามารถไกล่เกลี่ยได้ 

50 55 60 65 

3.  จํานวนคร้ังของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

6 9 12 15 

กลยุทธ ์
 1.  เสรมิสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 2.  เสรมิสร้างความปรองดองสมานฉันท ์
 3.  พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่กับประชาคมโลก 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่  5  การบริหารจัดการในภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค ์

1.  บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาสมรรถนะแบบมืออาชีพ 
 2.  เกิดธรรมาภิบาลท่ีดีในองค์การ 
 3.  ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

2561 2562 2563 2564 
1.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชา
สังคมในการต่อต้านการทุจริต 

5 5 5 5 

2.  ร้อยละของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาด้านสมรรถนะ 
(ร้อยละ  50 ) 

50 60 70 80 

3.  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และ
นวัตกรรม 

5 5 5 5 

กลยุทธ ์
 1.  พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 3.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  และส่งเสริมการการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจยั  และ
นวัตกรรม 
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สรปุความเชื่อมโยงของแผนพฒันาจังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ.2561 – 2564 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ความมั่นคง การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง่ชาติ  

ฉบบัที ่ 12 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยืน 

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ 

แผนพฒันาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
การเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษต
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
ประเพณี  วัฒนธรรม  อารย
ธรรมขอมยุคก่อนประวัติศาสตร์
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

 

วิสัยทัศน ์ ดนิแดนเกษตรปลอดภัย  การคา้และการท่องเที่ยวครบวงจร 
พนัธกิจ 1.  ส่งเสริมการค้า  การลงทนุ  

และรายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2.  ส่งเสริมสุขภาวะ  
การศึกษา  การกีฬาและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.  เสรมิสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.  เสรมิสร้างความมั่นคง  
ความเป็นระเบียบและความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

5.  บริหารจัดการภาครัฐ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์จังหวัด 1.  มลูค่าการค้า  การลงทุนและ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  สินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
และการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น  ภายใต้
การรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม 

3.  สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและ
มีความยั่งยืน 

4.  ชุมชนและสังคมมี
ระเบียบมีความสงบ
เรียบร้อยและมีความมั่นคง 

5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาจังหวัด
ภายใต้การบริหารจัดการ
ภาครัฐและธรรมาภิบาล 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

2.  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 

3.  การเสริมสร้างความสมดุล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.  การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

5.  การบริหารจัดการ
ภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
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ผลติ 1.  ด้านเศรษฐกิจ 2.  ด้านสังคมการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

3.  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.  ด้านความมั่นคง
และรักษาความสงบ 

5.  ด้านการบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค ์ 1.1  ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการ
แข่งขันสู่สากล 
1.2  ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น 
1.3  การท่องเที่ยวมีคุณภาพได้
มาตรฐาน  และมีมูลค่าเพิ่ม 
1.4  โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา 

2.1  ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เป็นคนมีคุณภาพ  มีวินัย  และตระหนักรู้ถึง
โทษภัยต่างๆ 
2.2  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.3  ชุมชนเขม้แข็ง  พึ่งพาตนเองได้ 

3.1  บ้านเมืองสะอาด  
สิ่งแวดลอ้มสวยงาม   
3.2  ลดปัญหาภัย
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.3  เพิ่มพื้นที่ป่าสี
เขียว 

4.1 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
4.2  ชุมชนและสังคม
มีความสมานฉนัท์ 
4.3  สัมพันธภาพอันดี
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

5.1  บุคลากรภาครัฐ
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะแบบมือ
อาชีพ 
5.2  เกิดธรรมาภิบาล
ที่ดีในองค์การ 
5.3  ลดปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

กลยุทธ ์ 1.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการที่
ครบวงจร 
1.2  พัฒนาการตลาด  การค้า  การ
ลงทุน  การขนส่งสิ้นค้า  และการส่งออก 
1.3  สร้างโอกาส  เพิ่มรายได้  และลด
ต้นทุนการผลิต 
1.4  ส่งเสริมกระบวนการผลิต  การ
แปรรูปสินค้าทีไ่ด้มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
1.5  ส่งเสริมการผลิต  และบริหาร
จัดการโคเนื้อเพื่อการจําหน่ายที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
1.6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้  อนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณี  และทํานุบํารุงศาสนา 
2.2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
2.3  สนับสนุนการน้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต 
2.4  พัฒนาคณุภาพชีวิต  ระบบ
สาธารณูปโภค  ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและ
ระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
2.5  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ
แรงงานที่มีคุณภาพ 
2.6  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้
เป็นเมืองกีฬา 

3.1  สนับสนุน  ฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
3.2  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการขยะ  
และพลังงานทางเลือก 
3.3  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ํา 

4.1  เสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลิดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและแก้
ไยปัญหายาเสพติด  
อาชญากรรม  การค้า
มนุษย์และแรงงานผิด
กฎหมาย 
4.2  เสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท ์
4.3  พัฒนาศกัยภาพ
เพื่อก้าวสู่กับประชาคม
โลก 

5.1  พัฒนาระบบ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบ 
5.2  พัฒนาศกัยภาพ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5.3  พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  และสิ่ง
เสริมการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัย
และนวัตกรรม 

 



67 

           แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 

1.1  รายได้จากการท่องเที่ยว  
(ล้านบาท) 
1.2  รายได้จากการจําหน่าย
สินค้า  OTOP 
1.3  ร้อยละเพิ่มขึ้นของสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน  
(GAP/Organic/อย./GMP) 
1.4  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
เกษตรกรที่สามารถลดต้นทนุการ
ผลิต 
1.5  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของโคเนื้อ 
1.6  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
โครงข่ายคมนาคม 

2.1  ระดับความสําเร็จของการ
อนุรักษ์ และสบืสานวัฒนธรรม
และประเพณีของจังหวัด 
2.2  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
ผลสมัฤทธิ์ทางการศึกษา 
2.3  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
จํานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.4  ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงประปา 
2.5  ผลิตภาพแรงงาน  
(100,000  บาท/ปี) 
2.6  ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาจังหวัดศรีสะเกษให้เป็น
เมืองกีฬา 

3.1  จํานวนพื้นที่ป่าไม้ตาม
กฎหมายได้รับการคุ้มครอง  
ดูแล  ให้คงความสมบูรณ์  
(ล้านไร่) 
3.2  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ 
อปท. เป้าหมายที่มีการกําจัด
ขยะมูลฝอยตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
3.3  ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
พื้นที่ชลประทาน 

4.1  สัดส่วนคดียาเสพติด
แสนประชากร 
4.2  ร้อยละของการไกล่
เกลี่ยกรณีข้อพิพาทของศูนย์
ดํารงธรรมที่สามารถไกล่
เกลี่ยได้ 
4.3  จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

5.1  ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการต่อต้านการทุจริต 
5.2  ร้อยละของบุคลากร
ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะ (ร้อยละ  
50) 
5.3  ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
การวิจัยและนวัตกรรม 
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โครงการ 

1.  โครงการสง่เสริมการค้าและ
การท่องเที่ยวครบวงจร  วงเงิน  
7,606.33  ลบ. 
2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ
วงเงิน  2,091.68  ลบ. 
3.  โครงการสง่เสริมการปลูกพืช  
เศรษฐกิจและลดต้นทุนการผลิต
ในภาคเกษตรกรรม  วงเงิน  
3,408.55  ลบ. 
4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทุเรียนคุณภาพ  วงเงิน  
95.20  ลบ. 
5.  โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ  วงเงิน  
46.53  ลบ.   
6.  โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  วงเงิน  10,046.96  
ลบ. 

7.  โครงการพัฒนาการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ  วงเงิน  
135.93  ลบ. 
8.  โครงการสง่เสริมการศึกษา  
วัฒนธรรม  ประเพณีศรีสะเกษ  
วงเงิน  120.72  ลบ. 
9.  โครงการพัฒนาพื้นที่อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  วงเงิน  80.59  ลบ. 
10.  โครงการส่งเสริมสังคมน่า
อยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วงเงิน  690.72  ลบ. 

11.  โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  วงเงิน  
3,283.05  ลบ. 
12.  โครงการบริหารจัดการ
น้ําอย่างยั่งยืน  วงเงิน  
11,576.04  ลบ. 

13.  โครงการป้องกันและ
รักษาความสงบเรียบร้อย  
งงเงิน  152.23  ลบ. 
14.  โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศ
อาเซียน  วงเงิน  
11,576.04  ลบ. 

15.  โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  วงเงิน  33.40  
ลบ. 



- 68 - 

           แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

 

1.4  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดศรสีะเกษ 
 

วิสัยทัศน์  (VISION)   
“สร้างสังคมมสีุข ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว  พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้ มาตรฐาน” 

พนัธกิจ  (MISSION) 
(1)  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
(2)  ส่งเสริมทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
(3)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์  การค้า  และการลงทุนชายแดน 
(4)  พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(5)  บริการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

จุดมุ่งหมาย  (GOALS) 
(1)  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข  โดยองค์รวมที่ดีขึ้น 
(2)  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความสมดุลและย่ังยืน 
(3)  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตูสู่อาเซียน 
(4)  ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมสี่วนร่วม 
(5)  ด้านพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่  ก้าวทันเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
(1)  การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
(2)  การกีฬาและนันทนาการ 

 (3)  สวัสดิการสังคม 
 (4)  การพัฒนาอาชีพ 
 (5)  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (6)  การส่งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(1.1)  ก่อสร้างและซ่อมบํารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายนํ้า 
(1.2)  ก่อสร้างและบํารุงแหล่งนํ้า  ฝายและระบบชลประทาน 
(1.3)  ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

(2) การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท 
(3) การส่งเสริมสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์การค้าชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 
(1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(2) การส่งเสริมการพาณิชย์  การลงทุน 
(3) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน 

4)  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(1)  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
(1.1)  พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ 
(1.2)  พัฒนาและส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความใฝ่รู้ มทีักษะกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(1.3)  พัฒนาและส่งเสริมใหผู้้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
(1.4)  พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
(1.5)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

(2)  การพัฒนาผู้เรียนให้มีอัจฉริยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
(2.1)  พัฒนาผู้เรียนให้มีอัจฉริยภาพ 

(3)  การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
แนวทางการพัฒนา 
(3.1)  จัดสรรอัตรากําลังที่ขาดแคลนให้เพียงพอ 
(3.2)  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
(3.3)  พัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม     มาตรฐาน

วิชาชีพ 
(4)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 
(4.1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่น 
(4.2)  พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5)  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
แนวทางการพัฒนา 
(5.1)  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

(6)  การพัฒนาระบบนิเทศการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
(6.1)  พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีคุณภาพ 

(7)  การจัดการศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
(7.1)  นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาบูรณาการในการจัดการศึกษา 
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(8)  การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) 
แนวทางการพัฒนา 
(8.1)  ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

(SBMLD) 
(9)  การส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
(9.1) สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นและค่านิยมความเป็นไทย 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 
(1)  การพัฒนาบุคลากร 
(2)  การพัฒนาองค์กร 
(3)  การบริหารจัดการ 

 
2.  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตําบลศรีโนนงาม  เป็นตําบลขนาดกลาง
ที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นตําบลท่ีน่าอยู่
น่าอาศัย มีชุมชนที่เข้มแข็งช่วยเหลือตนเองได้  จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังน้ี 
 2.1  วิสัยทศัน ์

วิสัยทัศน์ขององค์การบรหิารส่วนตําบลศรโีนนงาม 
 

 

“ ศรีโนนงามน่าอยู่  เชดิชูคุณธรรม  ก้าวนําเกษตรอินทรีย ์
มีเศรษฐกิจพอเพียง  หล่อเลี้ยงครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง ” 

 

พันธกิจ 
 

        ๑.  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ บนพ้ืนฐานโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๒.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและท่ีรับถ่ายโอน โดยให้มี

ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
      ๓.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 ๔.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านเกษตรอินทรีย์  มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ๕.  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมอันดีงาม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 2.2  ยุทธศาสตร ์

 

เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาหลักที่ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ   5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมที่ดีแบบย่ังยืน 
4.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบย่ังยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
 1.   เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้มีสภาพดีเหมาะสมกับพ้ืนที่และ
ได้มาตรฐานทั่วไป 

2.  เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  ศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  พัฒนาและปรับปรุงการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่าย
หมู่บ้านเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทํางานและ
จัดทําเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงาน  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

3.  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุมและพัฒนาชีวิตที่ดีในสถานศึกษา จัดชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตและควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นและ
สังคมสมานฉันท์เอ้ืออาทร เก้ือกูลดํารงไว้ซึ่งคุณธรรมและดูแลผู้ยากจนและด้อยโอกาส  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ
อนามัยและนันทนาการ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ 

5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปรับปรุง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นรากหญ้า
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  การปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่บ้าน/ตําบลและสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

 
 2.4  ตัวชี้วัด 

1. จํานวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดําเนินการ ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ 
2.  จํานวนโครงการที่ได้รับการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ ใน

แต่ละปีงบประมาณ 
3.  ร้อยละของการปรับปรุง และนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือบริการประชาชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ของงบประมาณ 
4.  จํานวนโครงการที่ส่งเสริมด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ไม่น้อยกว่า  10  โครงการ 
5.  การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
6.  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  ลดลงร้อยละ  5 
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7.  การส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ/ปี 
  8.  การส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก่อนวัยเรียน  ไม่น้อยกว่า  10  โครงการ/ปี 
  9.  จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  10.  อัตราการเพ่ิมของภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ิมขึ้นร้อยละ  10  คน/ปี 
  11.  จํานวนโครงการด้านการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นและเบ้ียยังชีพ  ไม่น้อยกว่า  ไม่น้อยกว่า 5  
โครงการ/ปี 
  12.  ร้อยละของการดูแลผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส  ลดลงร้อยละ 1/ปี 
  13.  จํานวนโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ/ปี 
  14.  การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า  5  กลุ่ม/ปี   
  15.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง/ปี 
  16.  จํานวนคร้ังของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.  2  ครั้ง/ปี 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  พ้ืนที่การเกษตรมีนํ้าเพ่ือการเกษตร เทยีบกับปีที่ผ่านมา     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

2.6  กลยุทธ์ 
 1.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคน 
   1.1  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมืองรวมท้ัง

พัฒนาชุมชนให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 

   2.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
   2.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานและบริการ 
   2.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัย 
   2.4  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.  ยุทธศาสตร์ดา้นการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคณุธรรมทีด่แีบบย่ังยืน 
  3.1  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 3.2  การรักษาสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.3  ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  พ่ึงตนเองได้ 
 3.4  สร้างค่านิยม จิตสํานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชนและประชาชน 
 3.5  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัว 
 3.6  สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ยากจนและด้อยโอกาส 
 3.7  ส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
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4.  ยุทธศาสตร์การเพิม่ประสทิธภิาพเศรษฐกิจชุมชนใหเ้ข้มแข็ง พึง่พาตนเองไดแ้บบย่ังยืน 
   4.1  ส่งเสริมการดําเนินชีวิตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4.2  ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทํา 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
   5.1  พัฒนาและพ้ืนฟูแหล่งนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  ๑.  การได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถงึ 
  ๒.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี 
  ๓.  การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพ่ึงตนเองได้ 
  ๔.  การได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
  ๕.  การศึกษาที่มีคุณภาพและได้รับข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัย 
  ๖.  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗.  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมปัิญญาท้องถิ่น 
  ๘.  สังคมมีความและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๙.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.  การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑.  การเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือนําไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
  ๑๒.  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  มคีวามเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังน้ี 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 
จุดแข็ง  (S : Strensth) จุดอ่อน  (W : Weakness) 

-  มีคําสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ศรีโนนงามชัดเจน คลอบคลมุอํานาจหน้าที่ตามภารกิจ
และสามารถเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 
-  มีการแบ่งงาน มอบหมายงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
-  การมีส่วนรว่มของประชาชน ผู้นํา องค์กรต่างๆและ
ส่วนราชการในพ้ืนที่   
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
-  บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง 
-  มีสถานศึกษาที่สามารถรองรับเด็กนักเรียนได้อย่าง
ทั่วถึง 
-  มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในพ้ืนที ่
-  ประชาชนมีวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปัิญญา
ท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
-  มีการประสานงานหรือร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนๆ 
-  มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตรและการประมง 

-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการปรับปรุงแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ศึกษาไม่ทันและขาด
ความชัดเจนในการดําเนินงาน 
-  ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วน
ตําบลตอบสนองได้ไม่ทั่วถึง  
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
-  งบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนา 
-  การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยัง
กระจายไม่ทั่วถึง 
-  ไมม่ีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรหรือ
จําหน่ายสินค้า 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมและไม่สนใจ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-  ขาดระบบการจัดการด้านผังหมู่บ้าน  ผังตําบล 
-  เป็นสังคมขาดประสบการณ์การประกอบอาชีพ  ไม่
สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดําเนินการด้านเศรษฐกิจ ของ
ชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
-  ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลศรีโนนงาม มีรายได้ส่วน
ใหญ่จากการเกษตรและต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ซึ่งถือเป็น
ข้อจํากัดในการสร้างรายได้อีกประการหน่ึง 
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โอกาส (O : Opportunity) อุปสรรคหรือข้อจํากัด  (T : Threat) 

-  นโยบายของรัฐบาลและจงัหวัด สามารถสนับสนุน
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา 
-  ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีทําให้มีความสะดวก 
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการทํางานและการ
บริการประชาชนมากข้ึน 
-  การพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมเพ่ือเช่ือมกับพ้ืนที่
ข้างเคียง  ทําให้การคมนาคมสะดวกข้ึน 

-  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ไมม่ี
งบประมาณที่เพียงพอในการพัฒนาทรัพยากรของ
ตําบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว                               
-  ประชาชนไม่ให้ความสําคญัในการศึกษาของบุตร
หลาน  ให้ได้รบัการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น                  
-  ภัยธรรมชาติซ้ําซาก (ภัยนํ้าท่วม , ภัยแล้ง)            
-  ภาวะความยากจนและหน้ีสินของประชาชนทําให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา                                  
-  การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่                      
-  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น  ได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปญัหา 

กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่
เป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 
ในอนาคต 

1. ปญัหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
1.2  คณุภาพน้ํา ประปาที่ใช้
ยังไม่เพียงพอ  ราษฎรบาง
หมู่บ้านยังไม่มีน้ําประปาใช้ 
 
 
 
1.3  ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 
1.1  ถนนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง  
เมื่อฝนตกทําให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  การ
สัญจรไปมาไม่สะดวก ปลอดภัย 
  
1.2  น้ําประปาที่ราษฎรในแต่ละหมู่ใช้ยังมี
ความสะอาดไม่เพียงพอสําหรับผู้บริโภค  บาง
หมู่บ้านยังไม่มีน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค   
 
 
 
1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห่งในหมู่บ้าน 
ไฟฟ้าสาธารณะดับหรือชํารุดบ่อยทําให้อาจเป็น
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิของราษฎรผู้ใช้
เส้นทาง  ไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการโจรกรรม
อาชญากรรมต่าง ๆ   

 
1.1  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
1.2  จํานวน  6    แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  5  
แห่ง  
- เพิ่มเติม  1  แห่ง 
 
 
1.3  บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน  
จุดสําคัญ ๆ  ทุกหมู่บ้าน  
 
 

 
1.1  ปัญหาลดลง  เนื่องจาก  อบต.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีตามระดับความต้องการและความรุนแรง
ของปัญหาในพื้นที่  
 
1.2  จะขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําและสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทุก
แห่งในเขตพื้นที่  อบต. และจะดําเนินการติดตั้งถังกรองน้ําสําหรับจุด
ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และดําเนินการก่อสร้างระบบประปาให้
ราษฎรมีน้ําประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 
 
1.3 ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
การดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟ้า  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพื่อความรวดเร็วในการ
แก้ไขปัญหา 
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สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปญัหา 

กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่
เป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 
ในอนาคต 

1.4  ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 
 
 
1.5  น้ําท่วมขงัภายใน
หมู่บ้าน 
 
 

2.  ปญัหาดา้นเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ําท่วมทําให้
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไม่สามารถทํา
การเกษตรได้   
 
 
2.2  ราษฎรว่างงาน  ไม่มี
งานทํา 
 
 
 
 

2.3  ปัญหาขาดแคลนพันธุ์
พืช  พันธุ์สัตว์ 

1.4  ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  ราษฎรจะปลกู
พืชหลังฤดูเก็บเกี่ยวเยอะ  ไฟฟ้าการเกษตรไป
ไม่ถึง  ทําให้ราษฎรขาดรายได้เสริม 
 
1.5  ในช่วงฤดูฝน  เกิดน้ําทว่มขัง  เนื่องจากไม่
มีการวางท่อระบายน้ํา  เพื่อระบายน้ําออกจาก
หมู่บ้าน 
 

 
2.1  ในช่วงฤดูน้ําหลาก  ฤดูฝน  ในช่วงเดือน
กันยายน  ถึง  เดือนมกราคม  ราษฎรในพื้นที่
ตําบลศรีโนนงามได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ําจะ
ท่วมพื้นที่ทําการเกษตรและราษฎรจะว่างงาน
ในช่วงที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้    
 

2.2  เนื่องจากในช่วงฤดูทํานาปีราษฎรไม่
สามารถทํานาได้  เนื่องจากภาวะน้ําท่วม ทําให้
ราษฎรขาดรายได้ 
 
 
 

2.3  ราษฎรสว่นใหญ่ขาดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากราคาต้นทุนค่อนข้างสูง 

1.4  ราษฎรในทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
1.5  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

 
2.1  ทุกหมู่บ้าน/ราษฎรที่
เป็นเกษตรกรในทุกพื้นที่ใน
เขต  อบต.   
 
 
 

2.2  ทุกหมู่บ้านในกลุ่ม 
ชาวนาและเกษตรกร 
 
 
 
 

2.3  ราษฎรทกุหมู่บ้าน 
 

1.4  ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ  การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนเพิ่มเติม 
 
1.5  จะดําเนินการวางท่อระบายน้ําให้ได้เกือบทุกเส้นทางที่มี
ปัญหาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
 
 

 
2.1  จะดําเนินการขุดลอกฝายเก็บน้ําห้วยทาและขุดลอกคลองที่
ตื้นเขิน คันกั้นน้ําให้คลอบคลมุทุกพื้นที่  เพื่อกั้นน้ําไม่ให้เขา้ท่วม
ผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎรสามารถพัฒนาได้เพิ่มผลผลิตและ
รายได้  
 
 

2.2  นอกเหนือจากความพยายามในการขุดลอกฝายตาเหมาและ
ขุดลอกคลองทีต่ื้นเขิงทุกพื้นที่แล้ว  แนวทางการช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาดังกล่าว  คือ  การจัดให้มีการฝึกอาชีพ  ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับราษฎรในฤดู
ว่างงานทั้งชาวนา  เกษตรกรและราษฎรที่มใิช่เกษตรกรด้วย   
 

2.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหรือจัดหาพันธุ์พืช  พันธุ์
สัตว์ที่มีคุณภาพให้ราษฎร  และจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 
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สถานการณภ์าพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปญัหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณแ์นวโน้ม 

ในอนาคต 
2.4  เกษตรกรไม่มีศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลกั
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
2.5  ขาดการสนับสนุนการ
ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 
3.  ปญัหาดา้นสังคม  
3.1  ราษฎรมคีุณภาพชีวิตไม่
เพียงพอ  ขาดความรู้  
 
 
 
 
3.2  ขาดความสามัคค ี ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะใน
ชุมชนทําให้เกิดเป็นปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน  ฯลฯ 

2.4  เกษตรกรขาดความรู้  ความเข้าใจในการ
ทําเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
2.5  ราษฎรขาดรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
เนื่องจากขาดการส่งเสริม  การให้ความรู้  การ
ให้คําแนะนําในการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
 
3.1  ราษฎรสว่นใหญ่  มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ  ซึ่งยังมีคุณภาพชีวิต  การอยู่
อาศัยยังไม่ดีพอ ขาดความรู้ที่จะมาพัฒนาบ้าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
 
3.2  การแข่งขัน  การขัดแย้งกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้งทําให้คนกลุ่มใหญ่ในชุมชน
แบ่งพรรคแบ่งพวก  ขาดความสามัคค ี เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินงานของรัฐทําให้
ขาดความร่วมมือเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ
ราชการเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

2.4 เกษตรกรทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
2.5  ราษฎรทกุหมู่บ้าน 
 
 
 
3.1  ราษฎรทกุหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
3.2   ผู้นําชุมชน  ราษฎร
ในหมู่บ้าน   
 
 
 

2.4  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร 
 
 
 
2.5  ส่งเสริม  ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรมและจัดทําแปลงสาธิต
การเกษตร  และให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ  ในการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายแก่ครอบครัว 
 
3.1  สร้างเสริมให้ราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
-  การฝึกอบรม  
- การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 
-  การให้ความรู้  ข้อมลูข่าวสาร   
- การสร้างจิตสํานึกในการพัฒนา   
 
3.2  จัดกิจกรรม/โครงการ  เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
เพื่อขจัดความขัดแย้งที่ก่อใหเ้กิดปัญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
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สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปญัหา 

กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่
เป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 
ในอนาคต 

3.3  เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนขาดคุณธรรม  
จริยธรรม 
 
4.  ด้านการเมือง  การ
บรหิาร  
4.1  เจ้าหน้าที่,  สมาชิก 
อบต.  ผู้บริหาร   อบต.  ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน    
 
 
 
4.2  ไมม่ีอุปกรณ์  เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจํากัด  

3.3  เด็ก เยาวชน  และประชาชนขาด
คุณธรรม  จริยธรรม  เนื่องจากขาดการดูแลเอา
ใจใสจ่ากบิดา มารดา   
 
 
 
4.1  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  มี
ความรู้และประสบการณ์น้อย  ทําให้เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการ
วางแผน  นโยบายต่าง  ๆ  ในการบริหารงาน
เพื่อการบริการสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งามเป็นท้องถิ่นขนาดกลาง รายได้และเงิน
อุดหนุนทั้งที่จัดเก็บเองและได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
 

3.3  เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
 
 
 
 
4.1  พนักงานส่วนตําบล
และเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร 
อบต.  สมาชิก  อบต.  และ
คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
 
 
 
 4.2 สํานักงาน  อบต.   
- เครื่องมือเครื่องใช้   
- ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ 
 
 

3.3  จัดฝกึอบรมคุณธรรม จริยธรรม  แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคแีละมีจิตสํานึกในคณุงาม
ความดี 
 
 
 
4.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให้บริการที่เป็นสาธารณะแก่ประชาชน  จึงเร่ง สนับสนุนจัดให้มี
หรือส่งบุคลากรฝ่ายต่างๆ  เขา้ร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานราชการ  รวมถึงการจดัให้มี
หรือส่งเสริมใหเ้ข้าร่วมศึกษาดูงาน  ส่วนราชการ ฯลฯ  ทีเ่ป็นต้น 
แบบให้นํามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
4.2  การจัดซือ้อุปกรณ์  เครือ่งมือเครื่องใช้ รวมถึงการพัฒนาทุก
ด้าน  ให้เหมาะสมสมดุลกับงบประมาณที่ได้รับและงานที่มีอยู่   
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สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปญัหา 

กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่
เป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 
ในอนาคต 

5.  ด้านการอนุรกัษ์แหล่งน้าํ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
5.1  คคูลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.2  ทรัพยากรสัตว์น้ําลด
น้อยลง 
 
5.3  ปัญหาการตัดไม้ทําลาย
ป่า เพิ่มมากขึ้น 
 
 

 
 
 
5.1  คูคลอง  บางแห่งในหมู่บ้านตื้นเขิน  
ทําให้ปริมาณน้ําที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือเพื่อ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
 
5.2  แหล่งน้ําสาธารณะ  ปรมิาณสัตว์น้ํา    
ต่างๆ  เริ่มลดน้อยลง 
 
5.3  ราษฎรในพื้นที่ตัดไม้ทําลายป่าเพื่อเพิ่ม
พื้นที่การเกษตรและนําไปก่อสร้างที่อยู่อาศัย
มากขึ้น 
 
 
 

  
 
 
5.1  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
5.2  แหล่งน้ําสาธารณะทุก
หมู่บ้าน 
 
5.3  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

  
 
 
5.1  ดําเนินการขุดลอกให้ปริมาณน้ําเพียงพอกับความต้องการ  
 
 
 
5.2   ปล่อยปลาในที่สาธารณะ  และฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา 
 
 
5.3  ปลกูต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเนื่องในวันสําคัญต่างๆ 
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สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปญัหา 

กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่
เป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 
ในอนาคต 

6.  ปญัหาดา้นการศกึษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่องเที่ยว  และกีฬา  
6.1  หน่วยงานการศึกษาใน 
พื้นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นทําให้ช่วยเหลือไม่
เต็มที่ 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนส่วน
ใหญใ่นพื้นที่ขาดความรู้  
เนื่องจากการศึกษาต่ํา ไม่ให้
ความสําคัญกับการศึกษา  ใน
ระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพื้นที่  อบต.  ไม่ได้อยู่ใน
สังกัดของท้องถิ่นทําให้การสนับสนุนช่วยเหลือมี
อยู่อย่างจํากัด  เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็น
คนยากจน  โรงเรียนในพื้นที่มีงบประมาณจํากัด  
ไม่มีโอกาสที่จะได้รับสื่อเพื่อเสริมทักษะให้เป็น
ผู้ใหญ่ที่มคีวามรู้ความสามารถกลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น และไม่ให้ความสําคญักับการศึกษา จบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วไม่ศกึษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพื้นที่
จํานวน  4  แห่ง  
 
 
 
 
6.2  เด็กและเยาวชนทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  หากมกีารถ่ายโอนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มาให้องค์การบริหารส่วนตําบลรับผิดชอบขึ้นตรงกับ อบต.  อบต.
จะดําเนินการตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเด็กในชุมชนต่อไป 
 
 
6.2  นโยบายหลักจะเน้นที่จดุเริ่มต้นของการพัฒนาคน  คือ  เริ่ม
จากการพัฒนาที่ตัวเด็กในหมู่บ้าน  อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียน
การสอนหรือการฝึกอบรมเขา้ค่ายให้เด็กมีทักษะ  มีจินตนาการ  มี
การพัฒนาสมอง เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มคีวามรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 



- 82 - 

           แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  
 

สถานการณภ์าพแวดล้อม 
ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปญัหา 

กลุ่มเป้าหมาย,  พืน้ที ่
เป้าหมาย 

การคาดการณแ์นวโน้ม 
ในอนาคต 

6.3  ขาดงบประมาณ  และ
ผู้ให้การสนับสนุน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
 
 
 
 
7. ปญัหาด้านการ
สาธารณสขุ 
7.1  ราษฎรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

6.3  เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้าง
จํากัดในการพัฒนาทําให้การพัฒนาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริม  ประเพณี  วัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดีพอ 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้
ความสําคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพ
อนามัย 
 
 
 
 

6.3  ประเพณ ี วัฒนธรรม
ที่สําคัญ   
 
 
 
 
 
 
7.1  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

6.3  ทอ้งถิ่นจะประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ  สนับสนุน  รณณรงค์ให้ประเพณี  วัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวในตําบลให้เป็นที่รู้จกั 
 
 
 
 
 
7.1  ราษฎรทกุหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยไข้
เจ็บสามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้  ฝกึอบรม  จัดใหม้ีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน เพื่อแนะนําการดูแลสุขภาพขั้น
พื้นฐานในการป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพ  ฯลฯ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์การบรหิารสว่นตาํบลศรีโนนงาม พ.ศ. 2561 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําใน

สังคม

พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด   

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้า
และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ตําบล 
ศรีโนนงาม 

ยุทธศาสตร์ที่   5  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านการ
เสริมสร้างชุมชน

เข้มแข็งและมีคุณธรรม
ที่ดีแบบยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้แบบยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ด้านการบริการสาธารณะ
ขั้นพื้นฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

ยุทธศาสตร์ที่  3   
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการพาณิชย์การค้า

ชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การจัดการศึกษา

ท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ  อปท.ในเขต
จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขัน

ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การเสริมสร้างความ

สมดุลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
บริหารจัดการภาครัฐ
โดยยึดหลักธรรมาภิ

บาล 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การบริหารงานการจัดการที่ดี

สู่ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด   

พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้า
และเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจร 


