
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 256๑ – 256๕)   

 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 256๕ ) 

……………………………….. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  จึงอาศัยอ านาจตามข้อ  5  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลาห้าปี  (พ.ศ.2561 - 2565)  ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้แล้ว
เสร็จภายใน  15  มิถุนายน  2562  นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561 - 2565)  ตามข้ันตอนการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 

                   ดังนั้น  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเลิงแฝก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ข้อ 24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้ง
อ าเภอ  และประกาศ ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                     ประกาศ   ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ.2562 

  

(นายสมพร  ทวยจัด)                                                                                                           
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

  



ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ด้านศักยภาพ 
 ๑.๑.  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  (แผนที่ประกอบ) 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๒  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  
จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกุดรัง  ไปทางทิศใต้ไปตามถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข  23
๐๔  (แยกโสกขุ่น – โสกกาว)  ถึงหมู่บ้านที่ตั้งต าบล  13  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด  50  กิโลเมตร  มี
พ้ืนที่ประมาณ  62   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,000  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ  
ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด  ต าบลกุดรัง  อ าเภอกุดรัง 
  ทิศใต ้  จรด  ต าบลหนองแดง  อ าเภอนาเชือก 
    จรด  ต าบลหนองคูขาด  อ าเภอบรบือ 
  ทิศตะวันออก จรด  ต าบลวังใหม่ , ต าบลหนองคูขาด  อ าเภอบรบือ   
  ทิศตะวันตก จรด  ต าบลหนองแวง  อ าเภอกุดรัง 

แผนที่ต าบลเลิงแฝก 

 
 



 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
                สภาพภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าการเกษตร  และเป็นที่อยู่
อาศัย 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
        ภูมิอากาศของต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อน
เฉพาะฤดู  (tropical  savannah  climate)  สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุม  ฤดูฝนจึงมี
ฝนตกชุก  ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน  ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด 

 ๑.๔  ลักษณะของดิน 
        ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ ราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและ
เพาะปลูกข้าว 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 ๒.๑  เขตการปกครอง 
        ต าบลเลิงแฝก  ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  ๑๕  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เลิงแฝก  ทั้งหมด  ๒,๑๐๒  ครัวเรือน  ได้แก่ 
  หมู่ที่  ๑  บ้านเลิงแฝก    จ านวน  ๑๘๖  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๒  บ้านปอแดง    จ านวน  ๑๓๑  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๓  บ้านบัวแก้ว    จ านวน  ๑๑๔  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๔  บ้านบ่อแก    จ านวน  ๑๕๗  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๕  บ้านปราสาท    จ านวน  ๑๖๔  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๖ บ้านโสกกาว    จ านวน  ๒๑๓  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๗  บ้านพรสวรรค์    จ านวน    ๘๖  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๘  บ้านหนองบอน    จ านวน  ๒๐๓  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๙  บ้านโสกคลอง    จ านวน  ๑๕๐  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๑๐  บ้านบ่อทอง    จ านวน  ๑๙๔  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๑๑  บ้านดาวเรือง    จ านวน  ๑๕๘  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๑๒  บ้านโสกคลอง    จ านวน  ๑๐๗  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก    จ านวน    ๘๖  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๑๔  บ้านบัวแก้ว    จ านวน    ๙๑  ครัวเรือน 
  หมู่ที่  ๑๕  บ้านพรสวรรค์    จ านวน    ๖๒  ครัวเรือน 

 ๒.๒  การเลือกตั้ง 
                การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน  หากมี
การเลือกตั้งครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  ๑  คน  จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๑  คน  ๑๕  หมู่บ้าน  รวมเป็น  ๑๕  คน 

 



๓.  ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง  ๓ – ๕  ปี  และการคาดการณ์
ในอนาคต) 
  

สรุปจ านวนประชากร ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ (พ.ศ.๒๕๖๒) 

จ านวนประชากร (คน) ๗,๒๙๕ ๗,๕๑๙ ๗,๔๖๗ 

*  ซึ่งมีแนวโน้ม  จ านวนประชากรจะเพ่ิมข้ึน  คิดเป็นร้อยละ  ๒  ต่อปี 

๓.๒  จ านวนประชากร  (  ณ  พฤษภาคม  25๖๒   ) 
  ประชากรทั้งสิ้น ๗,๔๖๗  คน  แยกเป็น 
    ชาย ๓,๗๕๓  คน 
    หญิง ๓,๗๑๔  คน 
 จ าแนกเป็นช่วงอายุ  ดังนี้  
  

ช่วงอายุ 
เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ เดือน ถึง ๕ เดือน ๗ ๓ ๑๐ 
๖ เดือน ถึง ๑ ปี ๐ เดือน ๑๐ ๘ ๑๘ 
๑ ปี ๑ เดือน – ๒ ป ี ๔๙ ๒๘ ๗๗ 
๓ ปี – ๕ ป ี ๑๑๗ ๘๓ ๒๐๐ 
๖ ปี – ๑๒ ป ี ๒๙๖ ๒๕๖ ๕๕๒ 
๑๓ ปี – ๑๔ ปี ๘๙ ๙๕ ๑๘๔ 
๑๕ ปี – ๑๘ ปี ๑๘๒ ๑๘๙ ๓๗๑ 
๑๙ ปี – ๒๕ ปี ๓๗๙ ๓๗๐ ๗๔๙ 
๒๖ ปี – ๓๔ ปี ๔๘๙ ๔๖๓ ๙๕๒ 
๓๕ ปี – ๔๙ ปี ๙๑๖ ๙๕๘ ๑,๘๗๔ 
๕๐ ปี – ๕๙ ปี ๖๑๓ ๕๖๖ ๑,๑๗๙ 
๖๐ ปี ขึ้นไป ๖๐๖ ๖๙๕ ๑,๓๐๑ 

รวม ๓,๗๕๓ ๓,๗๑๔ ๗,๔๖๗ 
 
  



๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
                 มีสถานที่ศึกษาในพ้ืนที่ต าบลเลิงแฝก  ดังนี้ 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  ๕  แห่ง 
  ๑.  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 
  ๒.  โรงเรียนบ้านหนองบอน 
  ๓.  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 
  ๔.  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 
  ๕.  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 

  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

  -  โรงเรียนมัธยม  จ านวน  ๑  แห่ง 
  ๑.  โรงเรียนเลิงแฝกประชาบ ารุง 

 ๔.๒  สาธารณสุข 
                 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเลิงแฝก  จ านวน  ๑  แห่ง 
       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลเลิงแฝก  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓  รับผิดชอบ  ๑๕  หมู่บ้าน 
 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
  - 

 ๔.๔  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝ้าระวัง  คือ  บ้านโสกกาว 

 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  - 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก,  ทางน้ า,  ทางราง  ฯลฯ) 
 ๑.  ถนนลูกรัง   จ านวน            เส้น 
 ๒.  ถนนลาดยาง   จ านวน       ๖    เส้น 
 ๓.  ถนนหินคลุก   จ านวน      ๒๒   เส้น   
 ๔.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน    ๑๔๑   เส้น 

 ๕.๒  การไฟฟ้า 
       ประชาชนภายในเขตการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้รับการบริการด้าน
ไฟฟ้าจากหน่วยบริการไฟฟ้าอ าเภอกุดรัง,  อ าเภอบรบือ,  อ าเภอนาเชือก  มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน                 
จ านวน  ๒,๐๔๒  ครัวเรือน 



 ๕.๓  การประปา 
        มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๕  หมู่บ้าน 

 ๕.๔  โทรศัพท ์
        ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
        ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่ไปรษณีย์บรบือ  ตั้งอยู่อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  
ห่างจากต าบลเลิงแฝก  ประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
        ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตร  ได้แก่  ท านา  ท าไร่
อ้อย  มันส าปะหลัง  ข้าวโพด  และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง   
 ๖.๒  การประมง 
        - 
 ๖.๓  การปศุสัตว์ 
                 ต าบลเลิงแฝก  มีการปศุสัตว์  คือ  การเลี้ยงโค  กระบือ  และการเลี้ยงสุกร   
 ๖.๔  การบริการ 
        ๑.  หนว่ยบริการธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
  -  ปั๊มน้ ามัน     ๕  แห่ง 
  -  โรงส ี    ๑๑  แห่ง 
  ๒.  มีร้านเสริมสวย    ๓  แห่ง 
 
 ๖.๕  การท่องเที่ยว  
        - 

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 
        - 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        -  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ   ๒  กลุ่ม 
        -  กลุ่มทอผ้าฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ  ๑  กลุ่ม 
        -  กลุ่มทอผ้าส าเร็จรูป   ๑  กลุ่ม 
        -  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ   ๑  กลุ่ม 
        -  กลุ่มเกษตรอินทรีย์   ๑  กลุ่ม 

 ๖.๘  แรงงาน 
        -  ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา  
ไร่อ้อย  ไร่มัน  ข้าวโพด  และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 



๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๗.๑  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน  ดังนี้ 
        ๑.  วัด     จ านวน  ๗  วัด 
        ๒.  ส านักสงฆ ์  จ านวน  ๓  วัด 

 ๗.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 
                     เดือนอ้าย ประเพณีบุญเข้ากรรม 
  เดือนยี่  ประเพณีบุญคูณลาน 

  เดือนสาม ประเพณีบุญข้าวจี่ 
  เดือนสี่  ประเพณีบุญพระเวส 
  เดือนห้า  ประเพณีบุญสงกรานต์ 
  เดือนหก  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซ าฮะ 

  เดือนแปด ประเพณีบุญเข้าพรรษา 
  เดือนเก้า ประเพณีบุญประดับดิน 
  เดือนสิบ  ประเพณีบุญข้าวสาก 
  เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา 
  เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน 
 ๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น  คือ  จักรสานตะกร้า  กระติบข้าว  แห  สหวิง 
        ภาษาถ่ิน คือ  ภาษาอีสาน   

 ๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
      กลุ่มย้อมสีผ้าฝ้ายธรรมชาติ  หมู่ที่ ๕  บ้านปราสาท  ผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ  แปรรูป
เป็นเสื้อผ้า  ผ้าขาวม้า 

๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑  น้ า 

       ทรัพยากรน้ า  ได้แก่ 
        หว้ยฝายใหม่  หมู่ที่  ๑ 
        หว้ยสวนกล้วย    หมู่ที่  ๑ 
        คูตาเก่า   หมู่ที่  ๑ 
        หนองแคน   หมู่ที่  ๒ 
        หนองโสกมะนาว  หมู่ที่  ๔ 
        หนองสระฝายกกแดง หมู่ที่  ๔ 
        หว้ยจึ่งปึ่ง   หมู่ที่  ๕ 
        หนองคลอง   หมู่ที่  ๘ 
        หนองดอนเพิ่ม  หมู่ที่  ๘ 



        หว้ยม่วง   หมู่ที่  ๘ 
        หนองไทลอง  หมู่ที่  ๙ 
       หว้ยกกแสง   หมู่ที่  ๙ 
       หนองศาลากกบก  หมู่ที่  ๑๐ 
       หว้ยงูสิงห์   หมู่ที่  ๑๐ 
       คลองห้วยแฮด  หมู่ที่  ๑๑ 
       คลองวังขอนดู่  หมู่ที่  ๑๑ 
       หนองตึ่งต่าง  หมู่ที่  ๑๑ 
       สระหิน   หมู่ที ่ ๑๒ 
       หนองหญ้าม้า  หมู่ที่  ๑๒ 
       หนองอ่ึงเผ้า   หมู่ที่  ๑๓ 
       หนองบัวแก้ว  หมู่ที่  ๑๔ 
       หนองเพ่ิม   หมู่ที่  ๑๕ 

 ๘.๒  ป่าไม ้
       ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่ 

        ป่าโคกหมากมาย  หมู่ที่  ๑ 
        ดอนครึ้มชาติ  หมู่ที่  ๔ 
        โคกตึ่งต่าง/บักด า  หมู่ที่  ๖ 
       โคกดินแดง   หมู่ที่  ๘ 
 
 ๘.๓  ภูเขา 
        - 
 ๘.๔  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ดิน  โดยรวมมีสภาพที่สมบูรณ์  แต่ยังต้องพ่ึงปุ๋ยเคมอียู่บ้าง  มีพ้ืนที่ท ากินอยู่ในเขตที่สาธารณะ  
และท่ีท ากินของตนเองมีกรรมสิทธิ์  ป่าไม้  สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่สมบูรณ์  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลยังปลูก
ป่าทดแทนและเพ่ิมเติมทุกปีเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

๙.  อ่ืนๆ  (ถ้ามีระบุด้วย) 
          - 

 

 

 
ส่วนที่  ๒ 



ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 

การจัดท าแผนพัฒนาของอบต.  จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขับเคลื่อน  การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา... 
 
 
๑. ความเป็นมา 



 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี
เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานใน
ระยะที่  ๒  ของรัฐบาล  (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ  การปฏิรูปในระยะที่  ๓  (ปี ๒๕๖๐ เป็น
ต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒ คณะ ได้แก่ (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า                   
ร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน  การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 
๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 
๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                     

ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความ
ยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” 
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
มีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม



ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและ                    
ในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า   ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยัง
ใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเ ติบโต
นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย 
อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  
ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล 
(digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับ  ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน 
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น
และกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป  และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลใน



ด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ 
มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้ง
ในระดับทวิภาคีและ  พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่ม
ประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของ
โลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของ
เทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร     
กับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดย
การพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหารของโลก 

 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและ
ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้ง
มีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ  ประเทศ
กลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น                 กดดันให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร                          
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่  และความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนา
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศ
ระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  และล่าสุดในปี ๒๕๕๗  รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 
๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 



๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐   เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้ง
ในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 
ได้ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตาม
แนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืน
ทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจาก
การถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การ
ด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น   แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิง
โครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ 
โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ 
ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิตภาพแรงงานโดย
เฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการ
ผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
การเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่
ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความ
รับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ
กส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทย
ที่ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ 
ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง 
ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย
การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต



ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคม
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้น
ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์  เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การ
เคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไป
อย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัด  ที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือ  แก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของ
ประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทย จะสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการ
พัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต  การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อน
ที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด   ทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก  และรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ  ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน  ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้ นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพ่ือก าหนด



วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ  และกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์
แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  
และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึก
ก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้
ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การ
ด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่องถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  
ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนา
ในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่ง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้า
ทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไป สู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศ
ไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และ
ปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่าง
ถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการ
ยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กร
และคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 



การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช
อธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น                   

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์
ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี
การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก
ภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก   ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการ
เป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ
เป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า              
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ



ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ               
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 



(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาท ิ

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

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความ
สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของ
ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณา
การ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ
ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลา
เป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการ



ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ    

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

จะต้องสอดคล้องกับ  แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑   (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ เอาไว้แล้ว 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒   จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้าน
ต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบ
ปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา 
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ป ี
๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้  ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper 



Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี
ความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ               
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ 
เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อย
ละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ 
๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ใน
ต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้น
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การ
ชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม
ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ย
ร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลัง ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัว
ของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มี
แนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศใน
ช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อน
หน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

 
 
 
 



๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบาย
และการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทาง
การเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบ
กับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุด
แข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการ
ทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรง
กลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มี
ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัย
ประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business 
๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔  จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลง
เมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ 
ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓                      
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP  ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  



๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและ
ยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การ
ให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้าดิบไม่
เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม  เจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อย
ละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖  และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ 
ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา  (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ 
เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ า
กว่า นอกจากนี ้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ 
มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ 
๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  



๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ 
คนในปี ๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่ง
กลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป ี
เพศหญิง๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ
อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย 
๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อย
ละ ๕๐ นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ใน
ปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) 
ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดย
กลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่
เกิดช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มี
การถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการ
ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า
กลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมือง
มีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 



(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕  เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ 
ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ 
เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ 
ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน 
จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุม
ผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้ม
การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอา
วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ
และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่
เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  



๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมากก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่
ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
และขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรม
และการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือ
เพียง ๑.๕  ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชาย
เลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิต
ประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เ พ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้ องการท าให้ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด 
ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้น
ของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  



(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอ่ง
น้ าบาดาลทั้งหมด   ๒๗ แอ่ง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้าน
ล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวม
ปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของ
ความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยัง
ไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และ
มีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  
๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หาก
ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลาย
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่น
ละอองก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี
เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่ง
ได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปี ที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดิน
ที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม



ของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ
ชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ า
เสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การ
จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 
๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผล
ให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง 
วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่
มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของ
จ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวน
มากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้ าดับ
ประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่
ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข 

สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย
หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลัก
ความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ  (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มี
การสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อ
สิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ
หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาด



ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์
มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มี
ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% 
แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาส
ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ
กระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครอง
ตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้
ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้าง
ของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการ
ก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข  การกระจาย
อ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.๒๕๔๐ และ พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และ
ฉบับที่ ๒ นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิม
รายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ
รายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ 
๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 
๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา



ที่ต้องการการแก้ไขเช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง
ขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหา
การขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ 
ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒  และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อ
จัดจ้างรับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มาก
เท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาด
ใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบ
ใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจใน
โลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการ
ต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถ
ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลกจะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดย
เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชัน
น้อย) 

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

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุน
ภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔  (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่อง
เฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ 
และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้  



เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการ
คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่ม
ลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้า
ลง  (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับ
การเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตาม
การเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มี
ศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 
๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครอง
ทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้น
ต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสั งคม จาก
การกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ  ในสังคม บางพ้ืนที่และบาง
สาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้
สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี



คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
ลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจน
การแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจาก
ขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรม
โดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้
พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และ
ต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้าง
โอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม  อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
ทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน 
การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ 
เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการ
ท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๒ บริบทภายนอก 



 ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 

๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อย
ละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุ
จะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมาก
ส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานใน
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

 ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิต
แบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยี  ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต ที่ปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุน
ที่มุ่งเน้นให้ความส าคญักับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่        
๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับ
การพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิต
ในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศ
โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบ



ธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยัง
มีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ 
และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความ
เสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
มาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ 
และความเชื่อในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในประเทศ 

 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรง
มากขึ้น  อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง 
และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่ง
น้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนว
ปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลน
ถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 
๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 



(Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนว
ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มี
ระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความ
เป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบท

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อม
น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน
ร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 
สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาค    สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading 
and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๔.๓ เป้าหมาย 
 ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (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) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ 
ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 



 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่

รายได้สูง 
 ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้าน            การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้าน
การบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้ง
ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้
เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถ

ปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบ



ต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและ
ช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

 ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ 
พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน         อากาศยาน และอุตสาหกรรม
ระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

 ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบ
การผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้
กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น
และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง



ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด 
การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน  ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ  โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการ
ท างานที่เหมาะสมตามศกัยภาพและประสบการณ ์มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย 

 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่                    เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 

 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง

ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับ
หลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทาง เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 



(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมา
ใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพ
ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูง
วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคม
อย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ
และความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่าง
มีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่ง
ผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้าน
ราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง
อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย
แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่าง
แท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 



 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริม
และเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มี
ความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ  ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนใน
ภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ
ประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิ
ก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  บังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ 
จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง 
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์  
ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่
ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุ
ที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูป
ระบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า 
เป็นต้น 



 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริม
ภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริม
ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้น
การแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน 
และการบังคับใช้กฎหมาย 

 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการ
จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความ
ร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลด
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการ
เตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience 
City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มี

ช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น 
ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการ
ประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบ
ราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 



 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม 
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการ
ประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         

        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        

         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ 
หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน า
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

     ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคน

ทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนา
และดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแล
สุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคม



สูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ
เพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        

      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การ
จัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสม    ตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย 
รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะ
น าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย         

 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ ง
ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการ
ผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุน
มนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการ
ผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์
ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความ
เชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุน
มนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและ
การปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ 
ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        



 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือ
วางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

       5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
ม่ันคั่งและย่ังยืน ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุก
พ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเ พ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา              
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถ
ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการ
ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษา
ความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
(๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความ
มั่นคง 

 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การ
บริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่ างเป็น
ธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-
Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะ
ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบ
ในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗ 



        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่ อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการ
ผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด 
มีทุนทางปัญญา เ พ่ือ เป็นรากฐานการด ารงชี วิตที่ มี ความสุขของคนไทยบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน
สนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าว
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ 
โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่
ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) 
การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
และบริการที่มีศักยภาพ  และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 



        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนด
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งใน
เวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิการด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคม
โลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน
การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์  :   “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เชื่อมโยงการบริการ  การท่องเที่ยว  และโลจิสติกส์ 
                  สู่อนุภูมิภาคกลุ่มน้ าโขง”   
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ประกอบด้วย  ๓  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
  กลยุทธ์ที่ ๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมการค้า  การบริการ  และโลจิสติกส์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพ  SMEs  และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ 
  กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 

แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม  
วิสัยทัศน์  :  “จังหวัดมหาสารคามเป็นฐานการผลิตและแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร  เพื่อสร้างความม่ันคง 



ให้แก่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทนของประเทศ  ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคม
คุณภาพ” 

แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาการคมนาคม  การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโครงเส้นทาง 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคมนาคม  การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศ
และรองรับรถไฟรางคู่ให้เอื้อต่อการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่  ๓  ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยให้
ความส าคัญกับแหล่งโบราณสถาน  ศาสนา  ประเพณีพ้ืนบ้าน 
  กลยุทธ์ที่   ๔  ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมและส่ งเสริม  อนุรักษ์   ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา
และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิจัย  และการสร้างองค์ความรู้ทั้ง
ระบบ 
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ  วิชาชีพและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
สู่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทาง
ศาสนาศึกษาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ 
  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่  ๓  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ที่  ๔  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม  
(พ.ศ. ๒๕๕๘  -  ๒๕๖๐) 



 วิสัยทัศน์  :  “ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล  ประชาชนเป็นสุข  อยู่รอดปลอดภัย  สังคม
เข้มแข็ง  รู้เท่าทันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” 
 พันธกิจ  (Missions) 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อประชาชน
เศรษฐกิจอาเซียน  และประชาคมโลก  รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาท้องถิ่น 
 ๒.  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีกินดี  ด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม อยู่รอดปลอดภัย  
รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพสังคม  ชุมชน  ให้เข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 ๓.  ส่งเสริมการผลิตและการบริการ บนพื้นฐานองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
พร้อมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  แหล่งน้ าสาธารณะ  รวมถึงอนุรักษ์คุ้มครองโบราณสถานสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี  การบูรณาการในการพัฒนาจังหวัด 
 ๔.  พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึงสนับสนุนหน่วยงาน
และการบูรณาการในการพัฒนา 
 วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 ๑.  เพ่ือบริหารจัดการการศึกษาท้องถิ่นและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ๒.  เพ่ือสร้างรายได้  ลดรายจ่ายของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของสังคม  ชุมชน 
 ๓.  เพ่ือสร้างความพร้อมโครงสร้างการผลิตและการบริการ 
 ๔.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัด 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  (Goals) 
 ๑.  การศึกษาท้องถิ่นมีคุณภาพ  ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ๒.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  พึ่งตนเองได้  สังคม  ชุมชนเข้มแข็งและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 ๓.  ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความพร้อมต่อการพัฒนา
จังหวัด 
 ๔.  หน่วยงานท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
ตัวชี้วัด  (Key  performance  indicators  :  KPIs) 
 ๑.  ระดับความส าเร็จในการจัดการศึกษาเป็นร้อยละของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดมหาสารคาม  ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานจาก  สมศ.  หรือ  จ านวนแหล่ง
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น  (รวมจ านวนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา) 
 ๒.  รายได้เฉลี่ยของประชาชนในภาพรวมจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  ต่อคนต่อปี  หรือระดับความส าเร็จใน
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  หมู่บ้าน  ต าบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 ๓.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโครงการพัฒนาที่ด าเนินงานจริงประจ าปีงบประมาณต่อโครงการพัฒนาที่
ปรากฏในปีแรกตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  หรือ  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม 
 ๔.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 ๕.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมจังหวัดที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือแผน
ชุมชนไปสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย  ๔  ประเด็นยุทธศาสตร์  คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น   
  โดยให้ความส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในท้องถิ่น  
ด้วยการเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  ด้วยการเร่งสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาในท้องถิ่น  ด้วยการเพ่ิมศักยภาพ  ประสิทธิภาพ  คุณภาพ  ความรู้  
ความสามารถ  ทักษะส าหรับการเรียน  การสอน  รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึก  และสร้างค่านิยมทาง
วัฒนธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรมที่ดีงาม  ให้แก่นักเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชน 
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 ๒.  เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษา  รวมถึงการบริหารทางการศึกษาท้องถิ่น 
 ๒.  พัฒนาผู้เรียนและผู้สอน  รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
 ๓.  สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น   
  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น  
มุ่งเน้นการสนับสนุนการประกอบอาชีพ  ด้วยการสนับสนุนแนวทางการด ารงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าองค์กร  กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ  พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ  การรณรงค์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  รวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้, 
 ๒.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
 ๑.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
 ๒.  เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม  ชุมชน 
 ๓.  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม  กีฬา  และนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
   โดยให้ความส าคัญต่อกระบวนการ  :  Upstream  midstream  downstream  (of  the  
process)  เช่น  ภาคการเกษตรตั้งแต่ระดับต้นน้ า  ด้วยการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานการผลิต  ปัจจัยที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตในระดับต้นน้ าจนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ า  มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  โครงข่ายคมนาคม  แหล่งน้ าสาธารณะ  โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 



เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เพ่ือสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาจังหวัด 
 ๒.  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN  Economic  Community  :  AEC) 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
 ๑.  พัฒนาปัจจัยการผลิตภาคการเกษตร 
 ๒.  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  แหล่งน้ าสาธารณะ  โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญรวมถึงร่วมจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ๓.  สนับสนุนและส่งเสริม  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร   
  โดยให้ความส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กร  การปรับปรุง  กฎ  ระเบียบ  และพัฒนา
มาตรฐานการท างาน  ด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการจัดการ  ลดขั้นตอนการควบคุมและสั่งการ  
โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก  และสามารถท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนใน
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และชุมชน  
ตลอดจนเพ่ิมคุณภาพในการบริการและให้บริการสาธารณะ  พร้อมปลูกฝังจิตส านึกของบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรม  พร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน
และยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายอย่างเคร่งครัด  รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ  ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  มีความทันสมัย 
 ๒.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต้อท้องถิ่นและต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 
 ๑.  เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน 
 ๒.  เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาระหว่างหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
 ๓.  สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑  วสิัยทัศน์ 

       “การคมนาคมก้าวหน้า  เศรษฐกิจพัฒนา  สหวิชาก้าวไกล  สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ” 

 ๒.๒  ยุทธศาสตร ์
        ๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
        ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
        ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
        ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน 
        ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
        ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 



 ๒.๓  เป้าประสงค ์
        ต าบลเลิงแฝก  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลท าให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 
  ๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การศึกษา  การกีฬา  นันทนาการ  มีประสิทธิภาพ และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีสืบทอดต่อไป 
  ๒.  เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ  คุณภาพสินค้าภาคเกษตรได้มาตรฐาน  
  ๓.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๔.  ระบบคมนาคมขนส่ง  มีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
  ๕.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์   และฟ้ืนฟู 
  ๖.  การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ  อบต.มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  
  



๒.๔  ตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ๑.  ร้อยละประชาชนที่ได้รับบริการ 

๒.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
๓.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

๒. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

๑.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
๒.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
๓.  ร้อยละของรายได้เพ่ิมข้ึน 

๓. สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

๑.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
๒.  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
๓.  จ านวนกลุ่มอาชีพ 

๔. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ๑.  ร้อยละของถนนหนทางที่ได้มาตรฐาน 
๒.  ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
๓.  ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
๔.  ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
๕.  ร้อยละของจ านวนสิ่งปลูกสร้าง 

๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.  จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
๒.  จ านวนกิจกรรมในจัดการขยะ 

๖. การเมืองการบริกหารจัดการและการพัฒนา
บุคคลากร 

๑.  จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
๒.  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ร้อยละของรายได้เพ่ิมขึ้น 
๔.  ร้อยละความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
และการให้บริการ 

  
  



๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ๑.  พัฒนา  ส่งเสริม  สนับสนุน  การศึกษาทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๒. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ 

๑.  ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
๒.  ส่งเสริมการเกษตร  และสร้างอาชีพ  เพ่ือเพ่ิม
รายได้ให้กับประชาชน  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓. สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพ 

๑.  พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพให้กับผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ยากไร้  และผู้ด้อยโอกาส 
๒.   ด า เนิ นการแก้ ไ ขปัญหายา เสพติ ด   เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติ เหตุบนท้องถนนให้ความรู้และปลูก
จิตส านึ กให้ประชาชนมีความรักความสามัคคี
ปรองดอง  สมานฉันท์  เพื่อความมั่นคงของชาติ 
๓.   พัฒนา   ส่ ง เ สริ ม   สนับสนุนการบริ ก า ร
สาธารณสุขของหมู่บ้าน  การป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ  ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่   

๔. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมุ่งสร้างและ
บู ร ณ ะถ น น   แ ห ล่ ง น้ า  แ ล ะ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
สาธารณูปการ  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น
ปลูกต้นไม้  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  การบริหารจัดการ
ขยะ 

๖. การเมืองการบริกหารจัดการและการพัฒนา
บุคคลากร 

พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน  และพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือ  
เครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบัติ งาน  เ พ่ือมุ่ งสร้ าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน 

 
  



 ๒.๖  กลยุทธ ์
      เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลเลิงแฝก  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาต าบลเลิงแฝกในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้
ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้น  จึงได้ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

  ๑.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่  การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.  การพัฒนาสินค้าทางการเกษตร  และการสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

๓.  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
  ๔.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
  ๕.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  การบริหารจัดการที่ดี  และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น   
 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟ้ืนฟูพัฒนาบริหาร
จัดการสาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษาฯ  อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง  การพัฒนา
ที่ยั่งยืน  ควบคู่กับการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับต่างๆ  
รวมถึงการพิจารณา  วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนที่
มีต่อการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖  
ประการ  ดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ   
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 

 ๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มุ่งพัฒนา  ๖  
ด้าน  ได้แก่ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร 



๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (ใช้การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand  (Demand  Analysis)/Global  Demand  
และ  Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านผังเมือง  ด้านเทคโนโลยี  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการ
พัฒนาท้องถิ่น  ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ  ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  การส ารวจ/ออก
พ้ืนที่ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช  ๒  ค.  และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนต าบลเลิงแฝกมา
วิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้  ดังนี้ 
  

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑.  ด้านการศึกษา ๑.  ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  ครุภัณฑ์การศึกษาที่มี

คุณภาพ 
๒. ด้านเศรษฐกิจ ๑.  ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

๒.  การใช้สารเคมีในกระบวนผลิต  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
๓.  ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า  ท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย 
๔.  ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
๕.  ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖.  ปัญหาพื้นที่เกษตรจากภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง 
๗.  เส้นทางขนส่งสินค้าช ารุด  เสียหาย  ท าให้การขนส่งสินค้าล่าช้า  
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

๓.  ด้านสังคม ๑.  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที ่
๒.  ปัญหาครอบครัว  สังคมไม่เข้มแข็ง 
๓.  การดูแลคนพิการ  คนด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่
ทั่วถึง 

๔.  ด้านสิ่งแวดล้อม ๑.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒.  ปัญหาผักตบชวา  วัชพืช 
๓.  สภาพคลองตื้นเขิน 
๔.  ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

๕.  ด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๑.  ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
๒.  การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  การให้บริการประชาชนยังไม่
ทั่วถึง  ขาดการให้บริการเชิงรุก 

๖.  ด้านการบริการสาธารณะ ๑.  ถนนช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ท าให้เกิดอุบั ติเหตุ
บ่อยครั้ง 



๒.  น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 
๓.  ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 
๔.  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

 
 
 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
        การวิเคราะห์เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
๑.  ด้านการศึกษา 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
๑.  เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ  
อปท. 
๒.  องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้าน
การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
๓.  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

๑.  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่  
อปท.ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

  
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
๑๒  ให้ความส าคัญ 
๒.  ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี  ๑๒  ปี 

๑.  ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งลูกหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
๒.  โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สื่อการสอน  และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๓.  ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
๔.  สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน 

 
๒.  ด้านเศรษฐกิจ 

 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 

๑.  ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ ๑.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

๑.  เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒.  การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของจังหวัด 
๓.  พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะสมแก่การท า

๑.  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒.  เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง 
๓.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  แต่ต้นทุนการ



การเกษตร 
๔.  การคมนาคมขนส่งสะดวก 

ผลิตสูง 
๔.  การใช้สารเคมีในการเกษตร 
๕.  ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 

๓.  ด้านสังคม 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
๑.  ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒.  เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ  
อปท. 
๓.  มีงบประมาณในการด าเนินการ 

๑.  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่  
อปท.ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

๑.  การกีฬา 
     -  รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกกก าลังกาย 
๒.  ยาเสพติด 
     -  รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
     -  มีแหล่งบ าบัดฟื้นฟูทุกโรงพยาบาล 
๓.  สังคมสงเคราะห์ 
     -  นโยบายกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
๔.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -  ในต าบลมีสายตรวจต าบลและ  อปพร.  คอย
ดูแลความปลอดภัย 
๕.  สาธารณสุข 
     -  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
     -  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
     -  ประชาชนให้ความส าคัญด้านสาธารณสุขมาก
ขึ้น   

๑.  การกีฬา 
     -  ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
     -  ขาดผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ
ให้ค าแนะอย่างถูกวิธี 
๒.  ยาเสพติด 
     -  มีการลักลอบการผลิต  จ าหน่าย 
     -  ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
     -  ความเจริญทางวัตถุ/ค่านิยมในสังคมปัจจุบัน 
๓.  สังคมสงเคราะห์ 
     -  ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ 
      -  ไม่รู้สิทธิของตนเองในการขอรับความ
ช่วยเหลือ 
      -  จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นในสังคม 
๔.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     -  เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและดูแลไม่ทั่วถึง 
๕.  สาธารณสุข 
     -  โรคติดต่อตามฤดูกาล  เช่น  ไข้เลือดออก   

 
 ๔.  ด้านบริการสาธารณะ 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
๑.  ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.  เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ  
อปท. 

๑.  มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการประชาชน 

 



โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 
๑.  เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ ๑.  ถนนในต าบลยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน 

๒.  การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายจราจร 

 ๕.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
๑.  ผู้บริหารให้ความส าคัญ 
๒.  เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ  
อปท. 

๑.  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจหน้าที่
ให้แก่ อปท. ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

๑.  เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒.  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 

๑.  แม่น้ าล าคลองมีวัชพืช  และเน่าเสียบ่อยครั้ง 
๒.  ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 
 ๖.  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weakness) 
๑.  ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒.  เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ  
อปท. 
๓.  มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน 

๑.  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก  และมี
การปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง  ท าให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
มาก 

 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค  (Threats) 

๑.  เป็นนโยบายที่ยุทธศาสตร์จังหวัดให้ความส าคัญ 
๒.  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  และมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ 
 

๑.  ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของภาค
ราชการ  และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

 

 



ส่วนที่  ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
ศูนย์กลางวัฒนธรรม 

บริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ ส านักงานปลัด 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

๒ ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและ 
จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ส านักงานปลัด 
การเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 

๓ สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 

บริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ ส านักงานปลัด 
- แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

๔ เสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน การเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักงานปลัด 
- แผนงานการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
การเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักงานปลัด 

- แผนงานเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร ส านักงานปลัด 
๖ การเมืองการบริหารจัดการและการ

พัฒนาบุคลากร 
บริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
การเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักงานปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน - งบกลาง ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 
รวม ๖ 4 11   

 



 

 

 

 

 
ส่วนที่  ๔ 

การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  ๒             
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยก าหนดการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 ๑.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
 ๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๒๐  คะแนน 
 ๑.๓  ยุทธศาสตร์  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
  (๑)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐  คะแนน 
  (๒)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๓)  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ๑๐  คะแนน 
  (๔)  วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
  (๕)  กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
  (๖)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  ๕  คะแนน 
  (๗)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 
  (๘)  แผนงาน  ๕  คะแนน 
  (๙)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ๕  คะแนน 
  (๑๐)  ผลผลิต/โครงการ  ๕  คะแนน 



  คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 ๒.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  ๒.๑  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๒  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๓  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๔  ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐  คะแนน 
  ๒.๕  โครงการพัฒนา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
   (๑)  ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  คะแนน 
   (๒)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  คะแนน 

(๓)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  ๕  คะแนน 
(๔)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ๕  คะแนน 
(๕)  เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  ๕  คะแนน 
(๖)  โครงการมีความสอดคล้องกับ  Thailand  ๔.๐  ๕  คะแนน 
(๗)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
(๘)  โครงการแก้ไขปัญหาความอยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
(๙)  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  ๕  
คะแนน 
(๑๐)  มีงบประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
(๑๑)  มีการก าหนดตัวชี้วัด  (KPI)  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ  ๕  คะแนน 
(๑๒)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ๕  คะแนน 

คะแนนรวม  ๑๐๐ คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 

 ๓.  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา 
 ๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 
 ๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ 
 ๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
  ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๑๐) 
  ๓.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (๑๐) 
  ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) 



  ๓.๔  วิสัยทัศน์  (๕) 
  ๓.๕  กลยุทธ์  (๕) 
  ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (๕) 
  ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (๕) 
  ๓.๘  แผนงาน  (๕) 
  ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (๕) 
  ๓.๑๐  ผลผลิต/โครงการ  (๕)  รวมคะแนน  ๑๐๐ 

  



๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่  ๓.๑  และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญคือ  
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  (Performance  Indicators) 
 (๒)  แบบบัตรคะแนน  (Scorecard  Model)  หรือ  Scorecard  Model  ของ  Kaplan  &  
Norton 
 (๓)  แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result  Framework  Model  (RF)) 
 (๔)  แบบเชิงเหตุผล  (Logical  Model) 
 (๕)  แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process  Performance  Measuament  System  (PPMS)) 
 (๖)  แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น  หรือ  Problem-
Solving  Menthod 
 (๗)  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Method) 
 (๘)  แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact  Evaluation) 
 (๑๐)  แบบประเมินตนเอง  (Self-Assessment  Model) 
 (๑๑)  แบบอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ  (๑)-(๑๐)  
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ  (Quantity)  เชิงคุณภาพ  (Quantity)  ผลที่ได้จริงๆคืออะไร  ค่าใช้จ่าย  (Cost)  เวลา  
(Time)  เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 วัดผลนั้นได้หรือไม่  หรือวัดได้เท่าไร  (Key  Performance  Indicator  :  KPIs) 
 ผลกระทบ  (Impact) 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๔.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
           (เช่น  จะท า  สนับสนุน  ส่งเสริม  ป้องกัน  อย่างไร  เป็นต้น) 
  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ  ชี้ว่า  องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์การ
ภาคเอกชนจะพัฒนา  เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ๔  ประการ  (PEST)  ตลอดเวลา  ซึ่งประกอบไปด้วย 
  (๑)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง  (Political  Environment) 
  (๒)  สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Environment) 
  (๓)  สิ่งแวดล้อมด้านสังคม  (Social  Environment) และ 
  (๔)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่  (Technology) 

  



 

 
 

    

                                               
 

 

 
 

จากแผนภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง  จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ๔  ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว  เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง  ๔  ประการ  ดังนี้ 

๑)  การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง  (Political  Environment)  ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน  อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น  ๒  ระดับ  

ได้แก่  การเมืองระดับชาติ  และการเมืองระดับท้องถิ่น  การเมืองระดับชาติ  ได้แก่  การเมืองระดับรัฐบาล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ในส่วนการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท  เช่น  การเมืองของ  อบจ.  เทศบาล  หรือ  อบต.  หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับ
หมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ  เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ  
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ  เช่น  การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง  การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวดันกับราชการส่วนกลาง  เป็น
ต้น 

ในอนาคต  อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น  ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง

สังคม 

(Social) 

การเมือง 
(Political) 

องค์การ 
(Organization) พัฒนา  เติบโต  อยู่รอด 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 



ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ  อปท.  ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น  ๒  กรณี  กล่าวคือการรวม
อ านาจการปกครอง  (Centralization)  หรือ  การกระจายอ านาจการปกครอง  (Decentralization) 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง  ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น  
ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ  อบจ.  
เทศบาล  อบต.  และระดับหมู่บ้าน  เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ  อปท.  ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้า
กับระเบียบกฎหมายของรัฐ  ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่นนั้นๆ  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(Change  Agent)  อย่างแท้จริง 

๒)  การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ  (Economic  Environment)  ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี  ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ  อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เช่น  ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี  เสื้อกันหนาวฟรี  และของฟรีอ่ืนๆจาก  อปท.  เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ  อปท.  เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้ วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง  รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไป
โดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน  เป็นต้น 

ดังนั้น  การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm)  ทางความคิดเห็นให้แก่ประชาชนตามหลัก  (ตน
เป็นที่พ่ึงแห่งตน”  และ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน  อปท.  ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

๓)  การปรับตัวเข้ากับสังคม  (Social  Environment)  ที่เปลีย่นแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  เช่น  บางพ้ืนทีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม  บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ   (ชุมชนชนบท)  บางพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ  (ชุมชนในเมือง)  บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ  อปท.  เป็นอย่างดี  บาง
พ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ  บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย  เป็นต้น 

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน  กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี  ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าอดีต  ดังนั้น  บุคลากรใน  อบต.  จึงจ าเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด  การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ต่อต้าน



และไม่ต่อต้าน  อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งที่รุนแรงได้อย่างไร 

๔)  การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ  (Technology)  ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า  เช่น  การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ  การฝึกอบรมจัดท าเว็บไซต์
องค์กร  เป็นต้น  ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ  มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของ  อปทง  ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน  เช่นการเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ  ผ่านช่อง
ทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์  เป็นต้น  หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า  ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ ไม่ขัดต่อ
ระเบียบ  กฎหมายหนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา   

 ๔.๔.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
  (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ  เป็นต้น) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  มีข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา  โดยอิง
การคาดการณ์การพัฒนาต่างๆ  อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑)  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ  อบต. 
 -  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 -  แนวโน้มการยกฐานะจาก  อบต.  เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 -  แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -  การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

 ๒)  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ  อบต. 
 AEC  หรือ  Asean  Economics  Community  คือ  การรวมตัวของชาติในอาเซียน  ๑๐  
ประเทศ  โดยมี  ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเชีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  บูรไน  
เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน  จะมีรูปแบบคล้ายๆ  กลุ่ม  Euro  Zone  นั่นเอง  จะท าให้มี
ผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ  กับคู่ค้าได้มากขึ้น  และการน าเข้า  ส่งออกของชาติ ในอาเซียนก็จะเสรี  
ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า  (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean  จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  
๒๕๕๘  ณ  วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย  AEC Blueprint  (แบบพิมพ์เขียว)  หรือแนวทาง
ที่จะให้  AEC  เป็นไปคือ 
 ๑.  การเป็นตลาดและฐานะการผลิตเดียวกัน 
 ๒.  การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 ๓.  การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 ๔.  การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไว้จ านวน  ๖  
ยุทธศาสตร์  ดังนั้น  จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  หรือการเข้าสู่  AEC  ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ  ดังนี้ 



 

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
 การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
 -  การศึกษา  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่า

ประเทศอ่ืนๆ  ในอาเซียน  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  จึงได้เริ่มด้านสนับสนุน  ส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 -  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น  เช่น  อาจมีการเผยแพร่ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือ
ศาสนาที่แตกต่างกัน  เช่น  ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่าง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์  เป็นต้น 

 -  วัฒนธรรม  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN  SOCIO-CULTURAL  
COMMUNITY)  มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ 
คือ  การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน  ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม  เช่น  มุสลิมมีอาหารที่เป็นของต้องห้าม  ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม  การ
ใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ  เป็นต้น 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การ
ส่งเสริมอาชีพ  การรวมกลุ่มอาชีพ  เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้า
มาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างาน  หรือการอ่ืนใด   

 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
-  ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี  เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหา

การแบ่งชนชั้น  ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า  อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น  
และอาจมี  พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง  สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนชั้นนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
  -   การเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทย  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบขุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น  เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น  
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย  อีกทั้งอาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 
  -  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น  โรคติดต่อที่ส าคัญ  ไม่ว่าเป็น  โรคเอดส์  
ไข้เลือดออก  SARs  ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ  ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย  การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว  มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน  การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์  

  



๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  คนท างานหรือ
การ อ่ืนใด  การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ส าคัญ  เช่น  ถนน  ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น  เป็นต้น 

 ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น  อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น
ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย  อีกทั้ง  อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า  ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทย
และชาวต่างชาติ  สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  หรือการขยายที่ดินให้นายทุนต่างชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ  ส่วนสาเหตุ
จากชาวต่างชาติ  อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  การตัดไม้เพ่ือ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน  เช่น  อาจมีขยะข้ามแดน 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
การบริหารจัดการภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ  โดยเฉพาะอย่ายิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต  อนุมัติ  ต่างๆ  ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ  จีน  เป็นต้น  เพ่ือการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติต้องการท านิติกรรมต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ  เช่น  การเสียภาษีบ ารุงท้องที่  การเสียภาษีป้าย  เป็น
ต้น  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการเป็น
ชาวต่างชาติ 
 
๓.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557 – 2560) 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2557 – 2560 
 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ตั้งงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 
๒๕๕๗ ๒๘,๓๒๐,๐๙๑.๕๑ ๒๔,๘๒๗,๗๒๑.๐๒ 
๒๕๕๘ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๓๓๓,๙๓๕.๓๕ 
๒๕๕๙ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒๕๖๐ ๔๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวม ๑๓๓,๓๒๐.๐๙๑.๕๑ ๑๒๔,๑๖๑,๖๕๖.๓๗ 

 



 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  ๑.๒.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
โดยสรุปดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

๑. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม ๒๙ ๒๘ ๒๖ ๑๖ ๒๖ ๒๒ 
๒. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๕ ๔ ๒ ๒ ๔ ๒ 
๓. สร้างชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ๒๐ ๒๙ ๒๘ 

๔. เสริมสร้างเศรษฐกิจเพื่อชุมชน ๒๕ ๑๙ ๓๓ ๔ ๑๕ ๑๓ 
๕. การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๗ ๘ ๑๗ ๓ ๔ ๙ 

๖. การเมืองการบริกหารจัดการและการพัฒนาบุคคลากร ๑๖ ๑๔ ๒๔ ๔ ๘ ๑๓ 
รวม ๑๑๘ ๑๐๙ ๑๓๘ ๔๙ ๘๖ ๘๗ 

 
  สรุป   จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๗  ก าหนดไว้  
๑๑๘  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  ๔๙  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๕๓ 
   จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๘  ก าหนดไว้  
๑๐๙  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  ๘๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๙๐ 
   จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี  ๒๕๕๙  ก าหนดไว้  
๑๓๘  โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  ๘๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๓.๐๕ 

2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ได้รับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ  อบต.เลิงแฝก  เช่น 
  ๑.  การก่อสร้างถนนลาดยาง  ซ่อมแซมถนนลาดยาง  และการลงหินลูกรัง  เพ่ือซ่อมแซม
ถนนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากการสัญจรไป-มา 
  ๒.  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนโดยการก่อสร้างประปา พร้อมหอ
ถังประปาส าหรับบริการประชาชน 
  ๓.  การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๔.  การส่งเสริมการฝึกอาชีพ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับระชาชน  
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 

 2.2  ผลกระทบ 



  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ
สาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 – 
2560 
 

 ๑.  ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน  ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จ านวน  ๒๕  โครงการ  
แต่ปฏิบัติได้  ๔  โครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 

 ๒.  การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
  ๑.  โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจเพ่ือชุมชน  ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จ านวน  
๒๕  โครงการ  แต่ปฏิบัติได้  ๔  โครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย  ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอัน  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผน  จัดท าแผนให้อยู่
บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ  กล่าวคือ  ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะ
ทางการคลังของ  อบต. 
  ๒.  จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านที่  ๑  ด้านการบริหารจัดการ  ข้อ  ๒.๓  ก าหนดว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการใน
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  เฉพาะปี  ๒๕๕๗  มาด าเนินการในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  จึงจะได้คะแนนเต็ม  ๓  คะแนน  จากตัวชี้วัดนี้  จะเห็นได้ว่า  อบต.เลิงแฝก  น าแผนปี  
๒๕๕๗  ไปปฏิบัติได้  ๔๙  โครงการจากที่ตั้งไว้  ๑๑๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๑.๕๓  ซึ่งจะได้คะแนน
ประเมินจากกรวมส่งเสริมฯ  จ านวน  ๑  คะแนน  ดังนั้น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
จึงควรให้เพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้น 

๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ในทฤษฎีทางวิชาการจัดการ  ชี้ว่า  องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์การเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  ๔  
ประการ  (PEST) ตลอดเวลา  ซึ่งประกอบไปด้วย 
 (๑)  สิ่งแวดล้อมทางการเมือง  (Political  Environment) 
 (๒)  สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง  (Economic  Environment) 
 (๓)  สิ่งแวดล้อมด้านสังคม  (Social  Environment) 
 (๔)  สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่  (Technology) 

 

 

 



          

 

 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 

            ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์กลาง
วัฒนธรรม 

                ๑.๑  แผนงาน
การศึกษา 

          
            ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       

๑ 
อุดหนุนโครงการ
อาหารกลาง  - เพื่ออุดหนุนโครงการ 

 - โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ๒,๓๓๖,๐๐๐ ๒,๓๓๖,๐๐๐ ๒,๓๓๖,๐๐๐ ๒,๓๓๖,๐๐๐ ร้อยละ  - เด็กได้รับ กองการศึกษา 

  
วันโรงเรียนสงักัด 
สพฐ. อาหารกลางวันโรงเรียน จ านวน ๕ แห่ง (60:2,336,000) (61:2,336,000) (62:2,336,000) (63:2,336,000) ของเด็ก สารอาหาร   สพฐ. 

    สังกัด สพฐ.           มีความ ครบถ้วนตาม     
                สมบูรณ ์ โภชนาการ     
                        

๒ 
อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่ 

 - เพื่ออุดหนุน
คณะกรรมการหมู่  - ทั้ง ๗ ชุมชน  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความพึง  - ประชาชน กองการศึกษา 

คณะ
กรรม 

  
บ้านส าหรับจัดงาน
ประเพณี 

บ้านส าหรับจัดงาน
ประเพณี ๑๕ หมู่บ้าน (60:200,000) (61:200,000) (62:200,000) (63:200,000) พอใจของ ร่วมกันสืบ   

การ
หมู่บ้าน 

  วัฒนธรรมต่างๆ วัฒนธรรมในชุมชน           ประชาชน สานงานประ     
                  เพณีวัฒน     
                  ธรรม     

แบบ  ผ.๐๒ 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานที ่

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 

๓ 
อุดหนุนโครงการ
น้อมน าปรัช  - นักเรียนเข้าใจหลัก 

 - นักเรียนบ้านบ่อ
แก ๑๕,๐๐๐       

ความ
พึง  - นักเรียน กองการศึกษา โรงเรียน 

  
ญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การ ปรัชญาเศรษฐกิจพอ บ่อทอง         พอใจ น าหลัก   บ้านบ่อแก 

  
เรียนรู้โรงเรียนบ้าน
บ่อแกบ่อ เพียง จ านวน ๖๕ คน         ของ เศรษฐกิจ   บ่อทอง 

  ทอง  - นักเรียน้อมน าความรู ้           นักเรียน พอเพียงมา     
    ไปบูรณาการในชีวิตประ             ใช้ในชีวิต     
    จ าวัน             ประจ าวนั     
     - นักเรียนรู้และเข้าใจ                   
    การผลิตบริโภคทีด่ ี                   
                        

๔ 
อุดหนุนโครงการ
ฝึกฝนอาชีพ  - ส่งเสริมอาชีพให้นัก 

 - นักเรียน ๑๗๓ 
คน ๒๐,๐๐๐       

ความ
พึง  - นักเรียน กองการศึกษา โรงเรียน 

  
เพื่อหารายได้
ระหว่างเรียน เรียนมีรายได้ระหว่าง 

 - ผู้ปกครอง
นักเรียน         พอใจ มีความรู ้   บ.เลิงแฝก 

  
โรงเรียนบ้านเลิงแฝก
บัวแก้ว เรียน  - บุคคลทั่วไป         ของ เก่ียวกับ   บัวแก้ว 

                นักเรียน อาชีพต่างๆ     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        



ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคีเทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและ
สมานฉันท์ 

     ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาและเสริสสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
     ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

            1.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
         

            
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

หน่วยงาน
ที่ 

      
(ผลผลิตของ
โครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก ขอรับเงิน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 

๑ 
อุดหนุนโครงการ
สนับสนนุ  - เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นการ 

 - ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าว ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ร้อยละ 

 - การ
ปฎิบัต ิ

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.นา
โพธิ ์

  
เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร จัดซื้อหรือการจัดจ้างของ อปท. สารระดับอ าเภอ (60:65,000) (61:65,000) (62:65,000) (63:65,000) 

ผู้เข้า
รับ งานถูกต้อง   หนองแวง 

  
การจัดซื้อจัดจ้าง
ของ อบต. 

มีความถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ           การ 

ตาม
ระเบียบ   กุดรัง 

  ระดับอ าเภอ กฏหมายและหนังสือสั่งการ           บริการ 
 - เกิด
ความ   ห้วยเตย 

     - มีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเปน็ส าหรับ             โปร่งใส ลด     
    ใช้ประจ าศนูย์รวมข้อมูลข่าวสาร             ปัญหาการ     
     - เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าว             ร้องเรียน     
    สารต่างๆ                   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 



    1.๒  แผนงานงบกลาง 
          

            ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผา่นมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงานท่ี 

      (ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ 
รับผิดชอบ

หลัก ขอรับเงิน 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       อุดหนุน 

๑ 
เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยัง
ชีพ  - เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่  - ผู้ติดเช้ือเอดส์ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ความพึง 

ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

ส านักงาน
ปลัด กองสวัสดิการ 

  ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ต าบลเลิงแฝก         พอใจของ มีก าลังใจใน     

                ผู้รับ การด าเนิน     

                บริการ ชีวิต     

๒ เงินเบี้ยยังชพีผู้สงูอาย ุ  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้  - ผู้สูงอาย ุ ๙,๑๒๕,๐๐๐ ๙,๒๐๐,๐๐๐ ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๙,๔๐๐,๐๐๐ ความพึง ผู้สูงอายุม ี
ส านักงาน
ปลัด กองสวัสดิการ 

    แก่ผู้สูงอายุ ต าบลเลิงแฝก         พอใจของ ก าลังใจใน     

                ผู้รับ การด าเนิน     

                บริการ ชีวิต     

๓ เงินเบี้ยยังชพีผู้พิการ  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่  - ผู้พิการ ๑,๗๓๔,๐๐๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐ ความพึง ผู้พิการมี 
ส านักงาน
ปลัด กองสวัสดิการ 

    ผู้พิการ ต าบลเลิงแฝก         พอใจของ ก าลังใจใน     

                ผู้รับ การด าเนิน     

                บริการ ชีวิต     

๔ เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน  - กองทุนสวัสดิการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความพึง กองทุนมี 
ส านักงาน
ปลัด กองทุนสวัส 

  ชุมชนต าบลเลิงแฝก สวัสดิการชุมชนต าบลเลิงแฝก ชุมชนต าบลเลิงแฝก         พอใจของ ความมั่นคง   ดิการชุมชน 

      (กองทุนวันละบาท)         ประชาชน     ต าบลเลิงแฝก 

                        

๕ เงินสมทบกองทนุหลักประ  - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบส าหรับ  - กองทุนหลักประกัน ๑๔๐๐๐๐ ๑๔๐๐๐๐ ๑๔๐๐๐๐ ๑๔๐๐๐๐ ความพึง 
กองทุนมี
การ 

ส านักงาน
ปลัด กองทุนหลัก 

  กันสุขภาพต าบลเลงิแฝก ด าเนินงานของกองทุนหลักประ สุขภาพต าบลเลิงแฝก         พอใจของ 
ด าเนินงาน
ได ้   ประกันสุข 

    กันสุขภาพต าบลเลิงแฝก           ประชาชน ด้วยดี   ภาพต าบล 

 



 

            

 

 
 

 
              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ส าหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 

              
ที ่ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน 
  การพัฒนา (อปท.)       (ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่ขอ 
  ของ อปท.         โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     ประสาน 
  ในเขต                         
  จังวหัด                         

๑ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐       ความพึง การสญัจรไป อบต.เลิงแฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   
  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านเลิงแฝก ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน ชาชนมีความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           สะดวกปลอด   

        ต.หนองแวง ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        อ.กุดรัง                   

๒ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐       ความพึง การสญัจรไป อบต.เลิงแฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   
  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านหนองบอน ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน ชาชนมีความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           สะดวกปลอด   

        บ้านหนองแวง ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองแวง                   
        อ.กุดรัง                   

แบบ  ผ.๐๓/๑ 



 

๓ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน ๑,๐๐๐,๐๐๐       ความพึง 

การสญัจร
ไป อบต.เลิงแฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านโสกกาว ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 
ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านโนนสูง ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองแวง                   
        อ.กุดรัง                   
                            

๔ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน 

เคหะและ
ชุมชน ก่อสร้างถนน เพื่อความ กว้าง ๔ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐       ความพึง 

สะดวก
ปลอด อบต.ห้วยเตย 

  การผลิตและสร้าง 
โครงสร้าง
พื้นฐาน   คอนกรีตเสริม สะดวกปลอด ยาว ๒,๕๐๐ เมตร         พอใจของ ภัยในการ   

  ความม่ันคงทาง     เหล็กจากบ้าน ภัยในการ หนา ๐.๑๕ เมตร         ประชาชน สัญจร   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     วังโจด ถึงบ้าน สัญจร                 

        โคกล่าม                   
        อ.บรบือ                   
                            

๕ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อความ ถนนลาดยางบ้าน ๑,๐๐๐,๐๐๐       ความพึง 

ประชาชน
ได ้ อบต.กุดรัง 

  การผลิตและสร้าง 
ปรับปรุง
โครงสร้าง และการโยธา ลาดยางเชือ่ม 

สะดวกใน
การ กุดเม็ก ม.๘ ถึง         พอใจของ รับความ   

  ความม่ันคงทาง พื้นฐาน   ระหว่างต าบล 
สัญจรไปมา
ใน ต.วังใหม่         ประชาชน สะดวกและ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น       การใช้ยาน กว้าง ๕ เมตร           ปลอดภัย   

          พาหนะ ยาว ๖๐๐ เมตร               
            หนา ๐.๐๓ เมตร               
                            



 

๖ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ประชา กว้าง ๕ เมตร ๑,๙๓๔,๐๐๐ 

   
ความพึง 

ประชาชน
ได ้

อบต.หนอง
แวง 

 
การผลิตและสร้าง 

โครงสร้าง
พื้นฐาน และการโยธา ลาดยางจาก 

ชนได้รับ
ความ ยาว ๑,๗๐๐ เมตร 

    
พอใจของ รับความ 

 

 
ความม่ันคงทาง 

  
บ้านหนองแวง 

สะดวกใน
การ ปริมาณลาดยางไม ่

    
ประชาชน 

สะดวกใน
การ 

 

 

เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

  
ม.๑ ถึงบ้าน สัญจร 

น้อยว่า ๘,๕๐๐ 
ตรม. 

     
สัญจร 

 

    
จอมทอง ม.๘ 

         

    
ถึงบ้านหัวขัว 

         

    
ต.กุดรัง 

         

              
๗ 

การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ 

เคหะและ
ชุมชน ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ราษฎร 

ตามแบบอบต.นา
โพธิ ์ ๑,๕๐๐,๐๐๐ 

   
ความพึง 

ราษฎรมี
เส้น อบต.นาโพธิ์ 

 
การผลิตและสร้าง 

ปรับปรุง
โครงสร้าง 

 
หินคลุกบ้าน 

มีการ
คมนาคม 

     
พอใจของ 

ทาง
คมนาคม 

 

 
ความม่ันคงทาง พื้นฐาน 

 

นาโพธิ์ แยก
ทาง ที่สะดวก 

     
ประชาชน ที่สะดวก 

 

 

เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

  

หลวง 
หมายเลข 

         

    
๒๓๐๐ ถึงเขต 

         

    

ต.กุดรัง(ทุ่ง
หญ้า) 

         

              
๘ 

การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน 

เคหะและ
ชุมชน ก่อสร้างถนน เพื่อความ กว้าง ๔ เมตร 

 
๑,๐๐๐,๐๐๐ 

  
ความพึง 

สะดวก
ปลอด อบต.ห้วยเตย 

 
การผลิตและสร้าง 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
คอนกรีตเสริม สะดวกปลอด ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

    
พอใจของ ภัยในการ 

 

 
ความม่ันคงทาง 

  
เหล็กจากบ้าน ภัยในการ หนา ๐.๑๕ เมตร 

    
ประชาชน สัญจร 

 

 

เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

  
วังทอง ถึงบา้น สัญจร 

        

    
กุดรัง ต.กุดรัง 

         

              

              



 

๙ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อความ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต   ๒,๕๒๔,๐๐๐     ความพึง 

ประชาชน
ได ้ อบต.กุดรัง 

 
การผลิตและสร้าง 

ปรับปรุง
โครงสร้าง และการโยธา คอนกรีตเสริม 

สะดวกใน
การ เสริมเหล็กจากบ้าน         พอใจของ รับความ   

 
ความม่ันคงทาง พื้นฐาน 

 
เหล็ก 

สัญจรไปมา
ใน หนองแสง ม.๑๖         ประชาชน สะดวกและ   

 

เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

   
การใช้ยาน ต.ห้วยเตย ถึงบ้าน           ปลอดภัย   

     
พาหนะ กุดรัง ม.๑,๑๖               

      
ต.กุดรัง อ.กุดรัง               

            กว้าง ๕ เมตร               
            ยาว ๙๘๔ เมตร               
            หนา ๐.๑๕ เมตร               
                            

๑๐ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ประชา กว้าง ๘ เมตร   ๖,๐๐๐,๐๐๐     ความพึง 

ประชาชน
ได ้

อบต.หนอง
แวง 

  การผลิตและสร้าง 
โครงสร้าง
พื้นฐาน และการโยธา ลาดยางจาก 

ชนได้รับ
ความ ยาว ๔,๐๐๐ เมตร         พอใจของ รับความ   

  ความม่ันคงทาง     บ้านหนองแวง 
สะดวกใน
การ           ประชาชน 

สะดวกใน
การ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ม.๑๐ ต.หนอง สัญจร             สัญจร   

        
แวง ถึงบ้าน
เก่า                   

        
ใหญ่ต.หนอง
แดง                   

        อ.นาเชือก                   
                            
                            
                            
                            
                            



 

๑๑ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ 

เคหะและ
ชุมชน ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ราษฎร 

ตามแบบอบต.นา
โพธิ ์   ๑,๕๐๐,๐๐๐     ความพึง 

ราษฎรมี
เส้น อบต.นาโพธิ ์

  การผลิตและสร้าง 
ปรับปรุง
โครงสร้าง   หินคลุกบ้าน 

มีการ
คมนาคม           พอใจของ 

ทาง
คมนาคม   

  ความม่ันคงทาง พื้นฐาน   
โนนถาวรถึง
เขต ที่สะดวก           ประชาชน ที่สะดวก   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต าบลภูเหล็ก                   

        อ.บ้านไผ ่                   
        จ.ขอนแก่น                   

๑๒ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน   ๑,๐๐๐,๐๐๐     ความพึง 

การสญัจร
ไป 

อบต.เลิง
แฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   
บ้านหนอง
บอน ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 

ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านจอมทอง ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองแวง                   
        อ.กุดรัง                   
                            

13 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน   ๑,๐๐๐,๐๐๐     ความพึง 

การสญัจร
ไป 

อบต.เลิง
แฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านบัวแกว้ ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 
ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านศรีอรุณ ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองแวง                   
        อ.กุดรัง                   
                            

 



๑๔ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อความ 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต     ๒,๐๐๐,๐๐๐   ความพึง 

ประชาชน
ได ้ อบต.กุดรัง 

  การผลิตและสร้าง 
ปรับปรุง
โครงสร้าง และการโยธา คอนกรีตเสริม 

สะดวกใน
การ เสริมเหล็กจากบ้าน         พอใจของ รับความ   

  ความม่ันคงทาง พื้นฐาน   เหล็ก 
สัญจรไปมา
ใน วังทอง ม.๗         ประชาชน สะดวกและ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น       การใช้ยาน ต.ห้วยเตย ถึงบ้าน           ปลอดภัย   

          พาหนะ กุดรัง ม.๑,๑๖               
            ต.กุดรัง อ.กุดรัง               
            กว้าง ๕ เมตร               
            ยาว ๗๘๐ เมตร               

            
หนาเฉลี่ย๐.๑๕ 
เมตร               

๑๕ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ประชา กว้าง ๕ เมตร     ๑,๙๐๐,๐๐๐   ความพึง 

ประชาชน
ได ้

อบต.หนอง
แวง 

  การผลิตและสร้าง 
โครงสร้าง
พื้นฐาน และการโยธา คอนกรีตเสริม 

ชนได้รับ
ความ ยาว ๗๐๐ เมตร         พอใจของ รับความ   

  ความม่ันคงทาง     เหล็กบ้านโนน 
สะดวกใน
การ หนา ๐.๑๕ เมตร         ประชาชน 

สะดวกใน
การ   

  
เศรษฐกจิใน
ท้องถิ่น     

สูง ม.๔ ต.
หนอง สัญจร             สัญจร   

        
แวง ถึงบ้าน
โสก                   

        กาว ต.เลิงแฝก                   
                            

๑๖ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ 

เคหะและ
ชุมชน ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ราษฎร กว้าง ๖ เมตร     ๑,๐๐๐,๐๐๐   ความพึง 

ราษฎรมี
เส้น อบต.นาโพธิ ์

  การผลิตและสร้าง 
ปรับปรุง
โครงสร้าง   หินคลุกบ้าน 

มีการ
คมนาคม ยาว ๑,๓๐๐ เมตร         พอใจของ 

ทาง
คมนาคม   

  ความม่ันคงทาง พื้นฐาน   จากหนองกุง ที่สะดวก           ประชาชน ที่สะดวก   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ถึงห้วยแคน                   

        ต.หนองแวง                   
                            



 

๑๗ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน     ๑,๐๐๐,๐๐๐   ความพึง 

การสญัจร
ไป 

อบต.เลิง
แฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านปราสาท ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 
ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านโสกภารา ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองคูขาด                   
        อ.บรบือ                   
                            

๑๘ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน     ๑,๐๐๐,๐๐๐   ความพึง 

การสญัจร
ไป 

อบต.เลิง
แฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านโสกคลอง ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 
ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านโคกกู ่ ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองคูขาด                   
        อ.บรบือ                   
                            

๑๙ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน 

เคหะและ
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน
หิน เพื่อความ กว้าง ๕ เมตร     ๕๐๐,๐๐๐   ความพึง 

สะดวก
ปลอด 

อบต.ห้วย
เตย 

  การผลิตและสร้าง 
โครงสร้าง
พื้นฐาน   คลุกบ้านหนอง สะดวกปลอด ยาว ๓,๐๐๐ เมตร         พอใจของ ภัยในการ   

  ความม่ันคงทาง     แคน ถึงบ้าน ภัยในการ หนา ๐.๐๗ เมตร         ประชาชน สัญจร   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     หนองหญ้ามา้ สัญจร                 

        ต.หนองเหล็ก                   
                            

      
 
        



 

๒๐ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ขุดลอกล าหว้ย 

เพื่อให้
ประชา กว้าง ๕ เมตร       ๑,๖๐๐,๐๐๐ ความพึง 

ประชาชน
ได ้

อบต.หนอง
แวง 

  การผลิตและสร้าง 
โครงสร้าง
พื้นฐาน และการโยธา ล าพังชูตอนบน 

ชนได้รับ
ความ ยาว ๗๐๐ เมตร         พอใจของ รับความ   

  ความม่ันคงทาง     จากบ้านเก่า 
สะดวกใน
การ หนา ๐.๑๕ เมตร         ประชาชน 

สะดวกใน
การ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ใหญ่ ต.หนอง สัญจร             สัญจร   

        
แดง อ.นา
เชือก                   

        
ถึงบ้านห้วย
แคน                   

        
โนนสูง ต.
หนอง                   

                            

๒๑ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาและ 

เคหะและ
ชุมชน ก่อสร้างถนน 

เพื่อให้
ราษฎร กว้าง ๖ เมตร       ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพึง 

ราษฎรมี
เส้น อบต.นาโพธิ์ 

  การผลิตและสร้าง 
ปรับปรุง
โครงสร้าง   หินคลุกบ้าน 

มีการ
คมนาคม ยาว ๒,๒๐๐ เมตร         พอใจของ 

ทาง
คมนาคม   

  ความม่ันคงทาง พื้นฐาน   จากหัวนาค า ที่สะดวก           ประชาชน ที่สะดวก   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ถึง กุดรัง                   

                            

๒๒ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน       ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพึง 

การสญัจร
ไป 

อบต.เลิง
แฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านปราสาท ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 
ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านโนนรัง ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองคูขาด                   
        อ.บรบือ                   
                            
                            



 

๒๓ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน อุตสาหกรรม ก่อสร้างถนน เพื่อให้ประ ก่อสร้างถนน       ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพึง 

การสญัจร
ไป 

อบต.เลิง
แฝก 

  การผลิตและสร้าง เสริมสร้างเศรษฐ และการโยธา หินคลุกสาย ชาชนได้รับ หินคลุก         พอใจของ มาของประ   

  ความม่ันคงทาง กิจพอเพียง   บ้านโสกกาว ความสะดวก กว้าง ๖ เมตร         ประชาชน 
ชาชนมี
ความ   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     ต.เลิงแฝก ถึง ในการสัญจร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           

สะดวก
ปลอด   

        บ้านฝายป่าบัว ไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร           ภัย   
        ต.หนองคูขาด                   
        อ.บรบือ                   
                            

๒๔ 
การพัฒนา
โครงสร้าง การพัฒนาด้าน 

เคหะและ
ชุมชน 

ก่อสร้าง
สถานที ่ เพื่อให้ประ 

ลานกีฬาระดับ
ต าบล       ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความพึง ประชาชนมี 

อบต.ห้วย
เตย 

  การผลิตและสร้าง 
โครงสร้าง
พื้นฐาน   ออกก าลังกาย ชาชนมีสถาน           พอใจของ สถานทีอ่อก   

  ความม่ันคงทาง     เอนกประสงค์ ที่ออกก าลัง           ประชาชน ก าลังกาย   

  
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น     พร้อมอุปกรณ์ กาย             ที่ปลอดภัย   

                        มีสุขภาพที ่   
                        แข็งแรง   

๒๕ 
ส่งเสริมและ
การพัฒ การจัดการศึกษา 

สังคม
สงเคราะห ์ ก่อสร้างอาคาร เพื่อเป็นโรง ก่อสร้างศูนย์พฒันา       ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน ผู้สูงอายุมี อบต.กุดรัง 

  
นาจัดการศึกษา
เพื่อ 

และสร้างสังคม
แห่ง   ผู้สูงอาย ุ เรียนผู้สูงอาย ุ คุณภาพชวีิตผู้สูง         ผู้สูงอาย ุ ความรู้เทา่   

  
ยกระดับการเป็น
ศูนย์ 

การเรียนรู้ใน
ท้อง     ในการท ากิจ อายุต าบลกุดรัง           

เทียม
ประเทศ   

  
กลางบริการ
ทางการ ถิ่น     

กรรมการ
เรียน             อาเซียน   

  
ศึกษาและวัมน
ธรรม       การสอนของ                 

  ของภาคตะวันออก       โรงเรียน                 
  เฉียงเหนือ                         
                            



 

๒๖ 
ส่งเสริมและ
การพัฒ การจัดการศึกษา 

สังคม
สงเคราะห ์ ก่อสร้างอาคาร 

เพื่อให้มี
อาคาร ก่อสร้างอาคารศูนย์       ๒,๕๐๐,๐๐๐ จ านวน 

มีความ
สะดวก อบต.กุดรัง 

  
นาจัดการศึกษา
เพื่อ 

และสร้างสังคม
แห่ง   

ศูนย์พัฒนา
เด็ก ที่รองรับแก ่ พัฒนาเดก็เลก็         นักเรียน สบายในการ   

  
ยกระดับการเป็น
ศูนย์ 

การเรียนรู้ใน
ท้อง   

เล็ก อบต.กุด
รัง เด็กนักเรียน ต าบลกุดรัง           

บริหาร
จัดการ   

  
กลางบริการ
ทางการ ถิ่น     ศูนย์พัฒนา             

ด้านการ
เรียน   

  
ศึกษาและวัมน
ธรรม       เด็กเลก็ที่เป็น             การสอน    

  ของภาคตะวันออก       มาตรฐาน                 
  เฉียงเหนือ       สามารถเป็น                 

          
แหล่งเรียนรู้
ได ้                 

                            
                            
                            
                            

 

 

 

 

 



 
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

        หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
1 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จากนานายปรีชา หมื่นสา ถึง   √       
    นานายบุญโฮม หมื่นสา           
    ยาว ๔๐๐ เมตร           
                
๑ เสริมผิวจราจรถนนหินคลุก เส้นที่ ๑ จากนานายจี ล้ าเลิศ      √     
    ถึงสามแยกทางไปบ้านไพรวัลย์           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๑,๒๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๒ จากนานายชวนจิตร           
    เสนาฤทธิ์ ถึงนานายบุญโฮม           
    หมื่นสา           
    กว้าง ๕ เมตร           
    ยาว ๖๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
                
๑ ก่อสร้างประปาหอสูง สามแยกหนองแต้       √   
                
๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าบ้านนายธนวัฒน์       √   
    สีหวัง (หน้าวัดบ้านเลิงแฝก)           
    ถึงบ้านนายสุนา ถาสานาด           
    กว้าง  ๖ เมตร           
    ยาว ๑๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                
๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายจี ล้ าเลิศ          √ 
    ทางไปบ้านไพรวัลย์           
    กว้าง  ๔ เมตร           
    ยาว ๗๐๐ เมตร           
                
                
                

 



 
หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

๓ 
ขุดเจาะน้ าประปา พร้อมหอ
ถัง       √     

  สูง             
                

  
ปรับเกรดถนน พร้อมลงหิน
คลุก เส้นที่ ๑ จากโรงเรียนเลิงแฝก         √ 

    ประชาบ ารุง ถึงนานายบรรจง           
    แสงพล           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑,๕๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๒ จากนานายอุทัย           
    ภูเฮืองแก้ว ถึงนานายเหลื่อม           
    โคตรบรรเทา           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๘๕๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๓ จากสะพาน ถึงนา           
    นายณรงค์ รองศักดิ์           
    กว้าง ๒.๕๐ เมตร           
    ยาว ๖๕๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
                
                
                



 
หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
    เส้นที่ ๔ จากไร่นายส ารี           
    ลาแอ้น ถึงไร่นางอ้ม พันมาตร           
    กว้าง ๒.๕๐ เมตร           
    ยาว ๖๕๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๕ จากนานายบุญถม           
    จิณรักษ์ ถึงนานายอุทัย           
    ภูเฮืองแก้ว            
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๖๕๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

๕ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายอ่อนสี แสงโรชา         √ 

    ถึงสามแยกนานายเสกสรรค์           
    พินิจล า           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๓๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                
                
                
                
                

 



หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

๖ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นที่ ๑ จากบ้านนายชัยนุช         √ 

    โมครัตน์ ถึงบ้านนายนาย           
    มุภาษา           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๖๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
    เส้นที่ ๒ จากบ้านนายชาลี           
    แน่นอุดร ถึงวัดป่าโพธิญาณ           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๕๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                

๗ 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีต จากบ้าน นางสาวจ ารัส นูพิมพ์     √     

  เสริมเหล็กในหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสุวรรณ์ นูพิมพ์           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๙๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                

๗ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า จากไร่นางจี ภูจ าปา ถึงไร่นาง     √     

    ประหยัด ศรีบุตร           
                
๗ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายส านัก  ศรีบุตร ถึง     √     
    ไร่นางมะลิวรรณ  นูชิต           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๘๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
                
๗ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นที่ ๑จากนานางวันที โคตรค าภา          √ 
    ถึงถนนบ่อแก - โสกคลอง           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑,๒๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
                
                

 



 
หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
    เส้นที่ ๒ จากนานายทองศูนย์ เสนาดี            
    ถึงนานายนันทา อาสนชัย           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑,๒๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๓ จากถนนทางหลวงชนบท           
    ถึงนานายนันทา อาสนชัย           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๓๕๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๔ จากถนนทางหลวงชนชท           
    ถึงนานางพัชรา สาฆ้อง           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๓๐๐ เมตร           
    เส้นที่ ๕ จากนานายนิยม อินทะไชย           
    ถึง นานายสมศักดิ์ ศรีไชย           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๑,๕๐๐ เมตร           
                

๘ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนายอุทัย แพงแสง     √     

    ถึง บ้านนายอภิวัฒน์           
    สิงสมบัติ           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑๒๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                
๘ ซ่อมแซมร่องระบายน้ า จากศาลาตลาดนัดชุมชน ถึง     √     
    บ้านนายสุรัตน์ ภูเฮืองแก้ว           
                
                

๘ 
เสริมไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริม จากบ้านนางค าพูล ทับทิมไสย     √     

  เหล็ก ถึงบ้านนายทองสุน เสนาดี           
    กว้าง ๑ เมตร           
    ยาว ๑๕๐ เมตร           



 
หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

๙ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต จากทางลาดยางโสกคลอง - ปอแดง         √ 

  เสริมเหล็ก ถึงหนองหัวโสก           
    กว้าง ๖ เมตร           
    ยาว ๑,๔๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                
                

๑๐ ขุดลอกล าห้วยงูสิงห์ตอนบน ช่วงที่ ๑ นานายรุ่งเรือง     √     
    อาสนไชย ถึง นานายวิชัย           
    อันชนะ           
    กว้าง ๔๕ เมตร           
    ยาว ๑๕๐ เมตร           
    ลึก ๒ เมตร           
    ช่วงที่ ๒ นานายวิชัย อันชนะ           
    ถึงนานางสี พรมคุณ           
    กว้าง ๒๐ เมตร           
    ยาว ๒๐ เมตร           
    ลึก ๒ เมตร           
                

๑๐ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า       √   
    จุดที่ ๑ จากนานายสง่า           
    ปวรรณา ถึงนานายประสิทธิ           
    ศรีไชย           
    จุดที่ ๒ จากบ้านนายทองสุข           
    สายหยุด ถึงไร่นายนพรัตน์           
    ค าดี           
    จุดที่ ๓ จากร้านวัสดุก่อสร้าง           
    ถึงนานายณรงค์ วงฮาด           
    จุดที่ ๔ จากนานายณรงค์           
    วงฮาด ถึงนานายด า บุหรัน           
    จุดที่ ๕ จากสวนนายทองพูล           
    บุญแสน ถึงไร่นางทองอินทร์           
    จูมกุดรัง           
                



 
หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
    จุดที่ ๖ นานายทองสูน            
    รองศักดิ์ ถึงนางมุก นุ่นสีดา           
    จุดที่ ๗ จากวัดป่าชัยมงคล           
    ถึงไร่นายสุนันท์ สาฆ้อง           
    จุดที่ ๘ จากบ้านนางฉันท์           
    พอสอน ถึงบ้านนางรัชนี           
    ภูดอนม่วง           
    จุดที่ ๙ จากไร่นางราตรี           
    นามโท ถึงไร่นางลุน พรไตร           
    จุดที่ ๑๐ จากบ้านนายวิชัย           
    อันชนะ ถึงนานางกระบี่           
    บุรีมาตร           
    จุดที่ ๑๑ จากนานายณรงค์           
    วงฮาด ถึงนานางจันที ค าสา           
    จุดที่ ๑๒ จากบ้านนางเสาร์           
    เกาะสา ถึงบ้านนางน้ าอ้อย           
    บัวเผื่อน           
                

๑๐ ก าจัดวัชพืชหนองศาลากกบก เนื้อท่ี ๒๕ ไร่         √ 
                
                

๑๑ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นที่ ๑ จากบ้านนายสุเทียร     √     

    ตั้งชัยภูมิ ถึง คสล. สวนนาย           
    สีนวน ศรีสันต์           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๖๓ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
    เส้นที่ ๒ จาก คสล. หนองกาว           
    ทิศเหนือ ถึง ถนนลาดยาง           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๑๕ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                
                



 
หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 
    เส้นที่ ๓ จาก คสล. สวนนาย           
    สีนวน ศรีสันต์ ถึงคูหนองกาว           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑๔ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
    เส้นที่ ๔ รอบคูหนองกาว           
    ทิศเหนือ           
    กว้าง ๑ เมตร           
    ยาว ๒๑๔ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                

๑๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เส้นที่ ๑ จากนานายสุบัน         √ 
    พรศรี ถึงนานายสนิท           
    อุลหัสสา           
    ยาว ๒๐๐ เมตร           
    เส้นที่ ๒ นานายไพจิต           
    ไชยหาร ถึง นานางหมุน           
    แทนหาร           
    ยาว ๖๐๐ เมตร           
    เส้นที่ ๓ สามแยกบ้านนาง           
    ราตรี เทียบอัน ถึง สี่แยก           
    บ้านนายประยูร แดนราษี           
    ยาว ๔๐ เมตร           
                

12 
โครงการบุกเบิกถนนยกร่อง
พูน จากนานายถวิล ศรีหวัง ถึง       √   

  ดินพร้อมลงลูกรัง ถนนโคกกู่-ปอแดง           
    กว้าง ๕ เมตร           
    ยาว ๒,๐๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           

๑๒ โครงการเสริมผิวจราจรถนน จากนานางอุไรวรรณ จอมแจ่น         √ 
  หินคลุก             
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑,๕๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           

 



หมู่
ที ่ ชื่อโครงการ เป้าหมาย ปีที่ด าเนนิการ 
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 

๑๓ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต จากนานายหนู แทนชิน ถึงนานาย         √ 

  เสริมเหล็ก ประดิษ สิงห์กิ้ง           
    กว้าง ๕ เมตร           
    ยาว ๒๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๕ เมตร           
                

๑๔ โครงการปรับเกรดถนน พร้อม จากนานายอุทัย ภูเฮืองแก้ว ถึง       √   
  ลงลูกรัง นานางสุมาลี ทุ่งจันทร์           
    กว้าง ๔ เมตร           
    ยาว ๓,๐๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
                

๑๔ โครงการปรับเกรดถนน พร้อม เส้นที่ ๑ จากนานายเฉลิม สิงห์กิ้ง          √ 
  ลงลูกรัง ถึง นานางลัดดา ภูเฮืองแก้ว           
    กว้าง ๖ เมตร           
    ยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           
    เส้นที่ ๒ จากนานายประจักษ์           
    พะกะยะ ถึงนานายอ่ า บรูพันธ์           
    กว้าง ๖ เมตร           
    ยาว ๔,๐๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           

๑๕ โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง ห้วยม่วงน้ าเค็มตอนล่าง ถึง ห้วย     √     
  น้ าเค็ม ม่วงน้ าเค็มตอนบน จากสะพาน           
    ไปบ้านโสกคลอง ถึงสะพานไป           
    บ้านเลิงแฝก           
    กว้าง ๑๐ เมตร           
    ยาว ๑,๔๐๐ เมตร           
    ลึก ๓ เมตร           

๑๕ โครงการปรับเกรดถนน พร้อม จากแยกไร่นานายบรรจง แทบทาม         √ 
  ลงหินคลุก ถึงนานายอ าคา ปัตเป           
    กว้าง ๓ เมตร           
    ยาว ๑,๘๐๐ เมตร           
    หนา ๐.๑๐ เมตร           

 


