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1. ดา้นกายภาพ  

1.1 ที่ต้ัง ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ เป็นหน่วยการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ

ส่วนท้องถิ่น บริหารราชการโดยราษฎรเลือกตัวแทนเป็นสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมี

อ านาจหน้าท่ีตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  และปฏิบัติหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ.2537และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่5พ.ศ.2546 และ

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มีอาณาเขตติดต่อ

กับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

             ทิศเหนือ           จด ต าบลหนองครก 

             ทิศใต้   จด ต าบลทุ่งสว่าง 

ทิศตะวันออก  จด ต าบลซ า , บ่อแก้ว 

ทิศตะวันตก  จด อ าเภออุทุมพรพิสัย

   

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ อยู่ห่างจากท่ีว่า

การอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ 

11 กิโลเมตร ต้ังอยู่ท่ีบ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี 9 ต าบลหมาก

เขียบ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  มีเนื้อท่ี 

22,406 ไร่ หรือ 46.26 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นท่ี
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ราบลุ่ม ป่าโปร่งสลับทุ่งนา เป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ า

ตามธรรมชาติ  และมีท่ีสาธารณะ เนื้อท่ีประมาณ 14,703 ไร่  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยท่ัวไป มีอากาศร้อนจัดในฤดู

ร้อนและค่อนข้างหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือน

กันยายน  

1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินร่วนปนทรายท่ีมีการระบายน้ าดีแต่มีความ

อุดมสมบูรณ์มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ซึ่ง

สามารถท าการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 

 

2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง ต าบลหมากเขียบแบ่งเขตการปกครอง

ออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ท่ี 1 บ้านหมากเขียบ   หมู่ท่ี 7 บ้านหนองสิม              

     

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองหัวลิง  หมู่ท่ี 8 บ้านอี่หล่ าใต้             

หมู่ท่ี 3 บ้านกลาง     หมู่ท่ี 9 บ้านก้านเหลือง

   

หมู่ท่ี 4 บ้านนาค า    หมู่ท่ี 10 บ้านอีหล่ าใต้           

  

หมู่ท่ี 5 บ้านยางกุด   หมู่ท่ี 11 บ้านนิคมห้วย

คล้า           

หมู่ท่ี 6 บ้านก้านเหลือง 

2.2 การเลือกตัง้ ต าบลหมากเขียบแบ่งเขตการเลือกต้ังออกเป็น 

11 เขตเลือกต้ัง ดังนี้ 



      แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ  หน้า 6 

 

เขตเลือกต้ังที่ 1  บ้านหมากเขียบ  เขตเลือกต้ังที่ 

7  บ้านหนองสิม     

เขตเลือกต้ังที่ 2  บ้านหนองหัวลิง  เขตเลือกต้ังที่ 

8 บ้านอีหล่ า 

เขตเลือกต้ังที่ 3 บ้านกลาง   เขตเลือกต้ังที่ 

9  บ้านก้านเหลือง 

เขตเลือกต้ังที่ 4  บ้านนาค า   เขตเลือกต้ังที่ 

10  บ้านอีหล่ าใต้             

เขตเลือกต้ังที่ 5  บ้านยางกุด   เขตเลือกต้ังที่ 

11 บ้านนิคมห้วยคล้า 

เขตเลือกต้ังที่ 6  บ้านก้านเหลือง                      

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ  

  รวมทั้งสิ้น 4,010 คน แยกเป็น  ชาย  1,๙51 คน  

หญิง  ๒,๐๕9 คน 

 

3. ประชากร 

ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรต าบลหมากเขียบ ปี พ.ศ. 2562 รวมท้ังสิ้น 4,905 

คน แบ่งเป็นชาย 2,405 คน หญิง 2,500 คน  แยกรายหมู่บ้าน

ดังนี้ 

หมู่

ที่ 
ชื่อหมูบ่า้น 

จ านวน  

ครวัเรอืน 

จ านวนประชากร 

ชาย 

(คน) 

หญงิ(คน) รวม 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

หมากเขียบ 

หนองหัวลิง 

กลาง 

นาค า 

ยางกุด 

ก้านเหลือง. 

หนองสิม 

อีหล่ าใต้ 

ก้านเหลือง 

หนองอีหล่ า 

นิคมห้วยคล้า 

185 

96 

123 

29 

161 

164 

217 

110 

131 

111 

162 

275 

169 

261 

56 

288 

288 

246 

171 

239 

201 

211 

276 

165 

255 

65 

354 

305 

244 

176 

251 

179 

230 

551 

334 

516 

121 

642 

593 

490 

347 

490 

380 

441 

รวม 1,๔89 2,405 2,500 4,๙๐5 

ทีม่า : ส านักบรหิารการทะเบียนทีท่ าการปกครองอ าเภอเมอืงศรีสะเกษ 

ข้อมูลเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 

4. สภาพทางสงัคม 

4.1 การศึกษา 

4.1.1 สถานศึกษา 

(1) โรงเรยีนประถมศกึษา  จ านวน  4  แห่ง   

- โรงเรียนบ้านหมากเขียบ   
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- โรงเรียนบ้านยางกุด 

           - .โรงเรียนบ้านก้านเหลือง    

- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  

(2) โรงเรยีนมธัยมศกึษา จ านวน 1 แห่ง   

-โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (พรหมดิเรก

อนุสรณ์) 

(3)  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็กอ่นเกณฑ ์จ านวน 2 แห่ง   

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านก้านเหลือง

   

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองสิม  

  

4.1.2 จ านวนนักเรียน/นักศึกษา   

             - โรงเรียนบ้านหมากเขียบ                

 จ านวน 101 คน 

- โรงเรียนบ้านยางกุด                      

 จ านวน   29 คน 

             - โรงเรียนบ้านก้านเหลือง       

 จ านวน 122 คน 

- โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1            

 จ านวน   75 คน 

                    - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2  

  (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    

 จ านวน 293 คน 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านก้านเหลือง     

 จ านวน   31 คน 

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองสิม      

 จ านวน   53 คน 

4.1.3 จ านวนคร/ูอาจารย์ 

  -โรงเรียนบ้านหมากเขียบ               

จ านวน    8   คน 

   - โรงเรียนบ้านยางกุด                            

จ านวน    4    คน 

- โรงเรียนบ้านก้านเหลือง   

 จ านวน  16   คน 

- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1        

 จ านวน   8    คน 

- โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2)  

  (พรหมดิเรกอนุสรณ์)    

 จ านวน  27   คน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์บ้านก้านเหลือง 

 จ านวน  3    คน 

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองสิม     

 จ านวน   2   คน 

 

 

 

 

4.2 สาธารณสุข 
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4.2.1 สถานบริการสาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหมากเขียบ  

 จ านวน    1  แห่ง 

 4.2.2 ข้อมูลด้านงานสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน 

  - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน    

 จ านวน   11  แห่ง 

  - อาสาสมัครสาธารณสุข     

 จ านวน 101  คน 

  - ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข             

 จ านวน     1   ชมรม 

  - หอกระจายข่าว       จ านวน

   15  แห่ง 

  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.  

 จ านวน   76  คน 

4.3 อาชญากรรม 

-ในรอบปีท่ีผ่านมาในหมู่บ้านมีคดีความเกิดขึ้น     

 จ านวน   -    คดี 

4.4 ยาเสพติด 

ข้อมูลผู้ท่ีติดยาเสพติด 

- ผู้ที่ติดยาเสพติดในเขตต าบลหมากเขียบ   

 จ านวน      - คน 

                - ผู้ที่ได้รับการบ าบัด     

 จ านวน     - คน 
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                     - ผู้ที่มีรายชื่อแต่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแล้ว   

 จ านวน     - คน 

- มีการจัดประชุมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

    - ยาเสพติดและอาชญากรรมอื่นๆ    

 จ านวน      -  ครั้ง/ปี                                 4.5 การสังคม

สงเคราะห์ 

ข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ    ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     

 จ านวน 855   คน 

  ผู้พิการ       ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ        

 จ านวน  229  คน   

             ผู้ป่วยเอดส์        ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์      

 จ านวน    8   คน   

 

5. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง  

5.1.1 ทางบก 

 - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 220 (ถนนศรีสะ

เกษ – ขุขันธ์) 

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านและต าบล     ใกล้เคียง 

- ถนนดินพร้อมลงหินคลุก เพื่อขนส่งสินค้าทาง

เกษตร เช่น ข้าว,อ้อย,มันส าปะหลัง ฯลฯ 

เช่ือมโยงสู่เส้นทางหลัก 

 5.1.2 ทางน้ า 
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  - ในพื้นที่ต าบลหมากเขียบ ไม่มีการคมนาคม

ทางน้ า 

  

5.1.3 ทางราง 

  - ในพื้นที่ต าบลหมากเขียบ ไม่มีการคมนาคม

ทางราง 

5.2 การไฟฟ้า 

ประชาชนมไีฟฟา้ 100% 

5.3 การประปา 

5.3.1 แหล่งผลิตน้ าประปา  

 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหมากเขียบมีแหลง่ผลติ

น้ าประปา 5 แหง่ ดงันี้ 

- แหลง่ผลิตน้ าประปา หมู่ที ่1 (กดุนาแซง) 

- แหลง่ผลิตน้ าประปา หมู่ที ่5 (หว้ยคลา้

ตอนลา่ง) 

- แหลง่ผลิตน้ าประปา หมู่ที ่7 (สระน้ าวดันคิม

ศลิาราม) 

- แหลง่ผลิตน้ าประปา หมู่ที ่10 (หนองอี่หล่ า) 

5.4 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุครุภัณฑ์ 

5.4.1 ไปรษณีย์ 

- ใช้ไปรษณีย์และการสื่อสารท่ีท าการไปรษณีย์อ าเภอ

เมืองศรีสะเกษ 

5.4.2 โทรคมนาคม 

  - มีเสาสัญญานโทรศัพท์และ อินเทอร์เน็ต 

 จ านวน         5 แห่ง 
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  - มีร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต   จ านวน

       11 แห่ง 

 

6. ระบบเศรษฐกจิ 

6.1 การเกษตร 

ต าบลหมากเขียบ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด  44.60 ตารางกิโลเมตร  

โดยการประกอบอาชีพ  ประชากรร้อยละ  90 ประกอบอาชีพท า

นา เป็นอาชีพหลัก และปลูกพริก หอม กระเทียม เป็นอาชีพรอง 

โดยจ าแนกประเภท ดังนี้ 

6.1.1  ท านา               จ านวน  

13,603   ไร่ 

6.1.2  ท าไร่               จ านวน      

470    ไร่ 

6.1.3  ปลูกผัก     จ านวน      82      

ไร ่

6.1.4  ไม้ผลรวม    จ านวน      263    

ไร ่

6.1.5  มันส าปะหลัง    จ านวน      

235    ไร่ 

6.1.6  พืชอ่ืนๆ     จ านวน      

177    ไร่ 

6.2 การประมง 

-ในหมู่บ้านมีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน   

 จ านวน  150  ครัวเรือน 
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6.3 การปศุสัตว์ 

6.3.1  กระบือ     จ านวน   

117      ตัว 

6.3.2  เลี้ยงโค     จ านวน  

1,296   ตัว 

6.3.3  สุกร     จ านวน    729     

ตัว 

6.3.4  สุนัข     จ านวน   

788      ตัว 

6.3.5  เป็ดและไก่    จ านวน   

7,800   ตัว 

 

6.4 การบริการ 

-  สถานี บริการน้ ามัน/ตู้จ่ายน้ ามันหยอดเหรียญ 

 จ านวน  9 แห่ง  

 - ร้านขายของช า      จ านวน         

56 แห่ง 

 - บริการอาหารและเครื่องดื่ม   จ านวน         

11 แห่ง 

 - บริการซ่อมเครื่องยนต์     จ านวน

           5 แห่ง 

 - บริการตัดผม / เสริมสวย    จ านวน         

2 แห่ง 

6.5 การท่องเท่ียว 
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 6.5.1 แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

  - อ่างเก็บน้ ากุดนาแซง  

  - อ่างเก็บน้ าบ้านยางกุด 

 6.5.2 แหล่งท่องเท่ียงเชิงวัฒนธรรม 

  - สักการะหลวงพ่อใหญ่ วัดบ้านก้านเหลือง  

6.6 อุตสาหกรรม 

 - โรงสีขนาดใหญ่      จ านวน       

1  แห่ง 

 - โรงบดหิน      จ านวน       1 

 แห่ง 

 - โรงผลิตน้ าแข็ง      จ านวน       1 

 แห่ง 

 - โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์     จ านวน

       1  แห่ง 

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต าบลหมากเขียบ  

 - กลุ่มผลิตอาหารสัตว์ต าบลหมากเขียบ  

 - กลุ่มทอผ้าเช็ดเท้า บ้านหมากเขียบ หมู่ท่ี 1  

 - กลุ่มทอเส่ือกก บ้านหมากเขียบ หมู่ท่ี 1 

 - กลุ่มธนาคารขยะ บ้านก้านเหลือง หมู่ท่ี 6 

 - กลุ่มท าขนมทองม้วน ทองพับ ไส้สมุนไพร บ้านก้านเหลือง 

หมู่ท่ี 9 

6.8 แรงงาน 

 แรงงานในต าบลหมากเขียบ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้าน

การเกษตร เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในต าบลหมาก
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เขียบ คือ ท านา และ ปลูกพริก หอม กระเทียม ท าสวนผลไม้ เป็น

อาชีพรอง 

 

7. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

7.1.1 ส านกัสงฆ์    จ านวน   7   แห่ง ดังนี้ 

(1) วัดบ้านหมากเขียบ            

(2) วัดบ้านหนองหัวลิง       !                 

(3) วัดบ้านกลาง             

(4) วัดบ้านยางกุด 

(5)  วัดบ้านก้านเหลือง            

(6)  วัดบ้านหนองสิม 

(7)  วัดป่าโนนตาเต้ 

7.1.2 ทีพ่ักสงฆ์     จ านวน  3  แห่ง 

ดังนี้ 

(1)  วัด(อาจารย์เพลิน)               

(2)  วัดบ้านหมากเขียบ(หนองแข้) 

(3)  วัดบ้านนาค า 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

7.2.๑ งานบุญลานข้าว   

7.2.๒ งานท าบุญขวัญข้าว   

7.2.3 งานบุญกฐิน                 

          7.2.4 งานตักบาตรบ้าน                    
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7.2.5 งานบุญเข้าพรรษา 

7.2.6 งานบุญข้าวสาก 

7.2.7 งานลอยกระทง 

7.2.8 งานตักบาตรเทโวโรหณะ 

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

-ภาษาประจ าถิ่นคือภาษาอีสาน 

 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

- กระถางต้นไม้ท่ีท าด้วยยางรถยนต์  

- สบู่สมุนไพร  

 

 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 

แหล่งน้ า ต าบลหมากเขียบ มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ คือ 

(1) ล าห้วยคล้า  

 (2) ล าห้วยส าราญ 

 (3) บึงและหนองน้ าตามธรรมชาติ  

 

8.2 ป่าไม้ 

ลักษณะป่าไม้ เขตต าบลหมากเขียบ  ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง 

มีพ้ืนท่ีป่าไม้ แยกเป็น  

(1) ป่าชุมชน  
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(2) ป่าสาธารณะประโยชน์  หมู่ท่ี 1, 3, 4,5,7,8 และ 

11  

 

8.3 ภูเขา 

 - ไม่มี – 

 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล

หมากเขียบ 

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตต าบลธรรมยังอยู่ในสภาพดีและมี

คุณภาพ  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และคุ้มครอง

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี  
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ส่วนที ่2   

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

1. ความสัมพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 วิสัยทัศน์ 

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประชาชาติว่า “มั่นคง มั่ง

คั่ ง  ยั่ งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อ

ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ

และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน

ชาติ  อย่างสันติสุขเป็น ปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่

ดี มี สุ ข ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ฐ า น

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและ

อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
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และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความ

มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ี

มีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทย

พัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไป

ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องการก าหนด

ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนา

สู่  การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณา

การ และ สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 

และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน 

เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง

และรักษาไว้ซึ่ง 

 ผลประโยชน์ 

 แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประชาชาติ 

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน

การแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คน

ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและ

เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการ

พัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
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    (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

    (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

    (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน  

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

    (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 

         สิ่งแวดล้อม  

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

   ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

 มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพ

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก

ภายนอก รวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ

แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

-การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

-การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและ

พัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด

คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันใน

กระบวนการยุติธรรม 
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-การรักษาความม่ันคงภายในและความ

สงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง

ทะเล 

- การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและ

ความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ

มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

- การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึก

ก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือ

กับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

- การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม

แห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

- การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ี

เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน  

 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ

ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ

เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา

อย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
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บริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้าน

อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและ

การเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา

ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการ

ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน 

อันได้แก่  โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ

พัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่

ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

- การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

และสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม

การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการ

แข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ

สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่

ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้

ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน

ภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่

ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ

มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี

การใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม

การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความ

เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ

ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 
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และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม

รูปแบบการด าเนินชีวิตและการ

ด าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป็น

แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ

ปลอดภัยของโลก- ภาคเกษตร โดย

เสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การ

การเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน

การพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการ

พัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ

อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนา

อุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน

ท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนา

อุตสาหกรรมอนาคตท่ีมี

ศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ

การค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ

ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน

ระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐาน

การบริการให้มีความ

หลากหลาย มีความเป็นเลิศและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
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ยกระดับบริการท่ีเป็นฐาน

รายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว 

และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางการให้บริการ

สุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน

การเงินและธุรกิจบริการท่ีมี

ศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

- การพัฒนาผู้ประกอบการและ

เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ

ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล 

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ

สถาบันเกษตรกร 

- การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและ

เมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผัง

เมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มี

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ

โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและ

เศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

- การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และการวิจัยและพัฒนา 
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- การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ

เศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วน

การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม

ความร่วมมือกับนานาชาติในการ

สร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิม

บทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง

ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน

การต่างประเทศ 

 

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อม

ทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่า

ความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง

ท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง

ชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโต

ของประเทศ 

-การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 

และทั่วถึง 

- การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

      - การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
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 - การสร้างความอยู่ดีมีสุขของ

ครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของ

สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 

   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

 เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้าง

ความม่ันคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่

สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่

ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

- การสร้างความมั่นคงและการลด

ความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 

      - การพัฒนาระบบบริการและระบบ

บริหารจัดการสุขภาพ 

- การสร้างสภาพแวดล้อมและ

นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตใน

สังคมสูงวัย     

- การสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน

ทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

- การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้

เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวติท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง
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ด้านน้ า รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกัน

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่

การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้

ความส าคัญ อาทิ 

- การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

ป้องกันการท าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การวางระบบบริหารจัดการน้ า

ประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการ

ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย

อย่างบูรณาการ 

      - การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

- การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและ

ปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

- การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

   ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ  มีขนาดท่ี

เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท

ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล

กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

- การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท 

ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี

ขนาดท่ีเหมาะสม 

      - การวางระบบบริหารราชการแบบ

บูรณาการ 

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

      - การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ 

- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น

สากล 

- การพัฒนาระบบการให้บริการ

ประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

- การปรับปรุงการบริหารจัดการ

รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 1.1.1 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์

ชาติ 

 จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้

ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง 

ๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
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ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้

มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ

จะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ 

ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้

บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ

จากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ

ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน า

ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือท่ีส่วนราชการและ

หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง

ต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

 

 

 1.1.2 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  

         (1) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  

 ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและ

เป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน

สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่

เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ 

ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ี

สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

   (2) ระบบและกฎหมาย  
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 มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนใน

ระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไป

ปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร

งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดัน

ขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี

บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ัง

มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุก

ระดับ 

   (๓) กลไกสู่การปฏิบัติ  

 มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดท า

ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหาร

จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

อย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความ

เข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

   (๔) การยอมรับของสังคม  

 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน 

มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มสร้างการมีส่วน

ร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับ

จากทุกภาคส่วนในสังคม 

 

1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 

1.2.1  กรอบแนวคิดและหลักการ 
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ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ ยังคงประสบ

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน และภายนอกประเทศ 

อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของ

เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม  ผู้สูงอายุ การเกิดภัย

ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 

ปัญหาผลิตภาพการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน 

คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้

การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจ าเป็นต้องยึด

กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วน

ร่วม  

(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป

ประเทศ  

(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม

อยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

ด้านเศรษฐกิจ  

(1) สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
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เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว ทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา 

(ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) 

จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้

รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 

2557 มาอยู่ท่ีประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 

6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทย

ได้ขยับ ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 

(Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีท่ี

ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมี

ความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 

ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่ง

ต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ี

จะท้าให้ประเทศ ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้

ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีส าคัญ

ประการหนึ่งมาจากการ  ชะลอตัวของการลงทุน

โดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการ

ลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 

ในช่วงปี  2534 – 2539 เป็นร้อยละ  25.5 ในช่วงปี  

2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ การลงทุนของ

ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 - 2557 อยู่ท่ีประมาณ
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ร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ

พัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

 

(2) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปาน

กลางขั้นสูง 

แต่ความสามารถใน  การแข่งขันเริ่ มลดลง 

โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาค

เกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ  บริการมากขึ้น 

(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 

2533 ท่ีระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 

7.2 28.5 และ  64.3 ในปี  2557 ตามล้ าดั บ )  โดย

ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม  องค์ความรู้และ

เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจาก

อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการ  ของ

เ งิ น ทุน ต่ า งชา ติ ม า เ ป็ น อุ ต ส าหกร ร ม พ้ื น ฐ าน 

( Supporting Industry) แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ท่ี มี

เทคโนโลยีสูงขึ้น ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ใน

ต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น จน

ประเทศไทยกลายเป็น ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 

ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค

เกษตรไปยั งภาคอุ ตสาหกรรมและบริ ก า ร ท่ี มี

ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท้าให้ผลิตภาพแรงงาน

ในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับท่ีน่าพอใจ แต่การ

ชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการ

ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ กับ

ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total 
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Factor Productivity : TFP) ท่ี ล ด ล ง ท้ า ใ ห้

ความสามารถ ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ

หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ีปริมาณการส่งออกรวม

ขยายตัวช้าลงจากร้อย ละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนา

ฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 

ในช่วง 3 ปีของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-

2557) 

 

(3) ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP)  

ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้  ขาดพลังในการ

ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจาก

การเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่ง ต้องอาศัยการ

ผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของ

ตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิต ภาพการ

ผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงใน ระยะ 8 ปี 

ท่ีผ่านมา และยังมีความล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่ม

พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ  สามารถ

ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศ

รายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิต 

ภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่ง

แรกของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้าให้ประเทศไทย

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
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และนวัตกรรมการผลิต  เ พ่ิมการลงทุนเ พ่ือ เ พ่ิม

ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และ เ พ่ิมแรง

ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ ปัจจัยแรงงาน 

 

(4) การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ 

เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง 

การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการ

ด าเนินนโยบายและ การบริหารจัดการเศรษฐกิจใน

อนาคต  แม้ ว่ า เ ศ รษฐกิ จ ไทยจะประสบปัญหา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรง ถึงสองครั้งในปี 2524 

และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทาง

การเงินและการคลังท้าให้ เสถียรภาพของเศรษฐกิจ

ไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ

ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน

อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็ง

ของเศรษฐกิจไทยและ เอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็น

ข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจในระยะยาว

มากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ย

ร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เป็นร้อย

ละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย ทางการคลังแต่

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่านมา และจะเป็น

ข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการ
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กระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ ขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

 

(5) อันดับความสามารถในการแข่งขัน 

โดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก 

ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และ

ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรง

กลาง ระหว่างประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุน

แรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้า

และ ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและ

ความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 

Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี 31 จาก 144 

ประเทศ และในปี  พ.ศ. 2557 IMD (International 

Institute for Management Development) ไ ด้ จั ด

อันดับไว้ ท่ี  30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า ในขณะท่ี

ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไป 

ประกอบธุรกิจประจ าปี 2558 หรือ Ease of Doing 

Business 2015 ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้น 

ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 26 จาก 

189 ประเทศทั่วโลก 
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(6) สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ  

ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของ

หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม และ เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาค

ธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบ

กับกลุ่มประเทศท่ีมี รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับ

ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่

ท่ี 47 และด้าน เทคโนโลยีท่ี 44 จาก 61 ประเทศท่ีจัด

อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 

ตามล้าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีท่ี

ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.27 ต่อ 

GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการ

ลงทุนด้านการ วิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 

ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ

ประมาณร้อย ละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อย

ละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการ

วิจัยและพัฒนาอยู่ ท่ีร้อยละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 

2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล้าดับ ขณะเดียวกัน

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมี

จ านวนไม่ เ พียงพอ  ต่อการส่ ง เสริ มการ พัฒนา
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับ

ก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและ

พัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่ง

เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่

ท่ีระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน 

 

(7) สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย 

รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทาง

ถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยัง

ขาด การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหาร

จัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการ

น้ าประปายัง กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลัก

ในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ 

ICT ยังไม่ ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา

ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมี

แนวโน้ม ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง

ด้ านความมั่ น ค ง ท้ั ง ในร ะยะสั้ น แล ะ ร ะย ะยา ว 

นอกจากนั้ น  การ  ส่ ง เสริ มการวิ จั ยและ พัฒนา

เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 

ICT อยู่ในระดับต่ าและมี  ข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ

พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ัง

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ  บริหารจัดการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ

คุ้ มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท้า  ธุ รกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัด

ต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน 

ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด

ความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการ

ของ อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน

เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ 

เป็นต้น  

 

ด้านสังคม  

(1) โครงสร้างประชากร 

เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่

ยังคงมีปัญหาท้ังใน เชิงปริมาณและคุณภาพของ

ประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ 

ได้แก่ 

- ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวน

ลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่ 

สมวัยและการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ี

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญ

พันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 

2507-2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 

2548- 2558 และคาดว่าในปี 2583 

จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

- ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และ

แรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากร 

กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ี
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ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะ

เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะ 

ต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 

38.9 ล้านคนในช่วงปี  2555-2557 

และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 

และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะท่ี

ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา  (ปี

2548 – 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศ

เพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว 

และสิงคโปร์  5 เ ท่าตัว และก าลั ง 

แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษา

ระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ 

ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย ซึ่ง

มีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรใน

ปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง 

ไม่ให้ความส าคัญกับการมี ครอบครัว 

ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ

และอัตราการเจริญพันธุ์รวมของ

ประเทศในอนาคต  

- กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมี

แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

ขณะ ท่ีผู้ สู งอายุ จ านวนมากยั ง มี

รายได้ไม่ เ พียงพอในการยั งชีพ 



      แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ  หน้า 42 

 

ผู้สูงอายุมี แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 

ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 

เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ใน

ปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย

กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงขึ้น แม้

ผู้สูงอายุมีส่วน ร่วมในก าลังแรงงาน

เพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ

ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย 

และแหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 78.5 

ของรายได้ ท้ั งหมดมาจากกา ร

เกื้อหนุนของบุตร  

-  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาด

ลดลงและรูปแบบของครอบครั ว

เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบ

มากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลง

ส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลด

จาก 3.6 คน ใน ปี 2543 เหลือ 3 คน 

ในปี  2556 โดยครั ว เ รื อน เ ดี ย ว 

ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่ง

กลางมีการขยายตัว มากท่ีสุดในช่วง

ปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์

ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลง

ไป ท้าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม

สลาย  
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-  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ัง

ด้านสุขภาพ การเรียนรู้และคุณธรรม

จริยธรรม  โดยคนไทยมีอายุคาด

เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก

เกิดของคนไทย ปี  2557 เพศชาย 

71.3 ปีเพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิต

ก่อนวัยอันควรจากโรคและการ

บาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ

อุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คน ไทยได้รับ

โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปี

การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย

แรงงานอายุ 15-59 ปี เพ่ิมขึ้น อย่าง

ต่อเนื่อง โดยช่วงปี  2551-2556 มี

การศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะท่ีคุณภาพ

การศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อน ได้

จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 

50 นอกจากนี้  คนไทยส่วนใหญ่มี

ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย

ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ 

พบว่า ปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอรัปชัน 

โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมใน สังคมไทยเร่งด่วน 
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- สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้ม

ลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของ

การ กระจายรายได้สัดส่วนคนจน

ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ใน

ปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 

แ ต่  คว ามย ากจนยั ง ก ร ะ จุ ก ตั ว

หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล้ าด้าน

รายได้มี แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 

Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 

0.484 ในปี2554 เหลือ 0.465 ในปี 

2556 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่าง

ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุด

กับกลุ่มคนจนท่ีสุด  แตกต่างกันถึง 

34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวย

ท่ีสุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึง

ร้อยละ 36.8 ของ  รายได้ ท้ังหมด 

ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ 10 ถือ

ครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุ

พ้ืนฐาน ท่ีส าคัญจาก  โครงสร้ าง

เศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การ

กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไป

ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง  
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-  ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคน

ยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย 

อันเนื่องมาจาก  

- ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ ท้ัง

ด้านการเงินและการถือครองท่ีดิน

ยังคง กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียง

ส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือ

ครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดิน

ร้อยละ 20 มีการถือครองท่ีดินมาก

ท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูง

กว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 ท่ี

มีการ ถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 325.7 

เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

และการขาดประสิทธิภาพในการ

บริหาร  จัดการท่ีดินว่างเปล่าของ

ภาครัฐ  

- เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษา

ขั้น พ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการ

เข้าถึง การศึกษาในระดับปริญญาตรี

ยังมีความแตกต่างกันตามฐานะของ

กลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -

ชนบท และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัย

หลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพ

และการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่ม

ประชากร ร้อยละ 10 ท่ีมีฐานะความ

เ ป็ น อ ยู่ ดี ท่ี สุ ด  มี โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง
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การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า

กลุ่มประชากรร้อย ละ 10 ท่ีมีฐานะ

ความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ 19.1 

เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง

กว่านักศึกษาในเขต ชนบทประมาณ 

2.2 เท่า  

- คุณภาพการให้บริการสาธารณสุข

ยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง 

ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย

ท รั พ ย า ก ร ท า ง ก า ร แพทย์ แ ล ะ

สาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจ

ทรัพยากร  สาธารณสุขในปี 2556 

พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร

ร ะ ห ว่ า ง ก รุ ง เ ท พ ฯ  แ ล ะ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่างกันถึง 3.6 

เท่า  

-  ความเหลื่ อมล้ าการเข้าถึ งการ

คุ้ มครองทางสั งคมของแรงงาน 

แรงงาน อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก

ขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตาม

มาตรา 40 ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้าน

คน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน 

ในปี 2557 ท้าให้แรงงานในระบบมี

สัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 

2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
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ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอก

ระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556  

- ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการ

ยุ ติธรรม เนื่ องจากประชาชนไม่

เ ข้ า ใ จ  ก ฎ ห ม า ย  เ ข้ า ไ ม่ ถึ ง

กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูร

ณาการในการ ท้างาน นอกจากนี้ ผู้มี

รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็น

ธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่

ส ามารถรั บภาร ะ  ค่ า ใช้ จ่ า ยใน

กระบวนการยุ ติธรรมและต้องใช้

ระยะเวลายาวนาน  

- คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมาก

ขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ 

99.9 ได้รับ ความคุ้มครองทางด้าน

สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบ

ประกันสังคม ร้อยละ 16.7 และระบบ

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะท่ี กลุ่ม

ผู้ ด้ อยโอกาส  มีหลั กประกันทาง

ร า ย ไ ด้ มั่ น ค ง ขึ้ น แ ล ะ มี ค ว า ม

ครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 

ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยัง

ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
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อายุ  8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุ ท้ัง

ประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้ พิการ

ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท 

ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และ

รัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย โอกาส

ท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ

ก า ร เ ลี้ ย ง ดู ท่ี มี คุ ณภ าพภ า ย ใ ต้

โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกิด อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้าน

ท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มี

รายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด

สวัสดิการ  ด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้

โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มี

รายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง

ไม่มี กรรมสิทธิ์ ใน ท่ี  อยู่ อาศั ยถึ ง 

4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม 

รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ี

อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ท่ีมี

รายได้น้อยและผู้ยากไร 

- วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่ม

เสื่อมถอยสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การ

ให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และ

ความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัยมี

ความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละ ไม่

เ อื้ อ เ ฟ้ื อ เผื่ อ แผ่  แ ล ะขาดความ
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รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้ม

ก า ร เ ป็ น  สั ง ค ม พหุ วั ฒ น ธ ร ร ม 

โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงาน

ต่างชา ติ ท่ีก่ อให้ เ กิ ดการน้ า เอา

วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้ม

ท่ีดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของชุมชน

ด้ ว ย ต น เ อ ง ไ ด้ ดี ขึ้ น  โ ด ย มี

กระบวนการจัด ท้าแผนชุมชน ท่ี

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ บูรณาการ

เป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แผนพัฒนาอ าเภอ และ แผนพัฒนา

จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนท้ัง

ในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณ

ในกิจกรรมท่ีเกิน ความสามารถของ

ชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมท้ัง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ

เชื่อมโยงเป็น เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 

143,632 แ ห่ ง ใ น ปี  2555 เ ป็ น 

152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน และอาชีพร้อย

ละ 32.51 ขององค์กรท้ังหมด และ

องค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  
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- ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ี

แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง

ในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปี

ท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความ

คิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ี

มีความ รุนแรงมากขึ้น น้าไปสู่ความ

สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผล

กระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ัง

ทางตรงและ ทางอ้อม  

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(1) ทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก 

ก่อให้เกิด  ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิด

ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ใ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

-  พ้ืน ท่ีป่ า ไม้ ลดลง  เนื่ อ งจากจ านวน

ประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความ ต้องการใช้

ท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย 

และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้น

ตามไป ด้วย พ้ืนท่ีป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมาก

ขึ้น โดยพ้ืนท่ีป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ 

หรือร้อยละ 53.33 ของ พ้ืนทีท้ั่งหมดของประเทศ

ในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 

31.6 ในปี 2556  
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- ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความ

หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน

และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจาก

การใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ดิน  เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง

พังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนท่ีสูง

ชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมี ข้อจ ากัดในการน้าไปใช้

ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยัง

ไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการท่ีดินมี

ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ

การถือ ครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ

ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุ

มาจากการสูญเสีย ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลานาน 

- ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูก

ท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ ประโยชน์

อื่นๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 

โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมือง

และ อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนท่ีป่าชายเลนลดลง

จากปี 2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ 

เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการ

ลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้อง

ป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่ อนุญาตการต่อ

สัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี 2534 และห้ามการ

ใช้ประโยชน์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
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2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 

2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 

ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ล้าน

ตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ

ประเทศไทยยังคง ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก

ปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

- การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอ

กับความต้องการ แต่  ประสิทธิภาพการใช้

พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของ

ประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีท่ีผ่านมาแต่การ ผลิต

พ ลั ง ง า น เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์ เ พ่ื อ ก า ร บ ริ โ ภ ค

ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้า

ให้ต้องน้าเข้าจาก ต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 

2555 ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ ท่ีระดับ 

1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ ต่อวัน คิด

เป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 

และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบ

มี การน้าเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการ

น้าเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงาน

เชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 

อยู่ท่ีระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบ

ต่อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของ

ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ

เพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัว
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ของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มขึ้นของ GDP 

ร้อยละ 1 ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียง

ร้อยละ 0.6 

- ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรร

ได้ตามความต้องการ ประเทศ ไทยประกอบด้วย 

25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 

285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการ พัฒนา

แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 

28 ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล

ท้ังหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บ

ในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้าน

ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ี จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 

โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวม

ปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม 

การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่อง

ของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบ

น้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะท่ีภาพรวม

ความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มี

จ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค

ส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้าน ลูกบาศก์เมตร 

และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้

อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร  
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(2) ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

- ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้ม อัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 

กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/

คน/วัน ในปี 2557 สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้อง

ตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน้า

มูล ฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท้า

ให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 

ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 

มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยน

อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้อง ประสบ

ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐ

ไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล

ขยะ อย่างครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสีย

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้

ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการ

น้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มาก

ขึ้น แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกาก อุตสาหกรรมใน
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หลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ

ก าจัดสูง  

- มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลาย

แห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสารมลพิษ

ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของ

ประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ ฝุ่นละออง 

ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง ท่ียังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย

ง่าย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี 

เชียงใหม่  ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า

มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ี

ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดี จากการปรับปรุงมาตรฐาน

น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ท้ังนี้  ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่น ละอองและ

เบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ

ปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 

เป็น  EURO 4 ต้ังแต่ปี2555 และการปรับปรุง

ระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ

เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม 

ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุ

หลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมาก ส าหรับมลพิษ

จากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบว่า

สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือ 

และการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
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- คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้ม

ลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่าน

มา (พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

โดยแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง 

ส่วนแหล่งน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรม

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะ

หน้าดินท่ีมีปุ๋ย ตกค้างจากการเกษตรและการปศุ

สัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ้า

บัดน้ าเสียรวมของชุมชน มี จ านวนไม่เพียงพอ

ต่อการบ าบัดน้ าเสียท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว

และการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มี 

ปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบ้าบัดน้ าเสียรองรับน้ า

เสียท่ีเกิดขึ้นได้ เพียงร้อยละ 31 

- ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความ

ต้องการ ใช้พลังงานท่ีเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติ

ฉบับท่ี 2 การจัดท้าบัญชี ก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 

265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
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ปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม 

อัตราการ เติบโตลดลงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้

เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก

ต่างๆ ท่ีมีการด าเนินงาน เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 

ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาค

ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมี แนวโน้มเพ่ิม

มากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็น

ภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ 

และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยรวมของประเทศ 

 

(3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

และมีความ รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาค

การผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ท้ัง

อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ

เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็น

ผลกระทบมาจากการเปลี่ ยนแปลง  สภาพ

ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่ง

จะส่งผล กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ

ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปี ในมิติของ

จ านวนประชากรเสี่ยงภัย จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย

ธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวน

มากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีน้ าท่วมเป็นภัย
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ธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้า

ดับประเทศที่มีความเส่ียงต้นๆ ของโลก  

 

ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กลไกการพัฒนา  

(1) ด้านธรรมาภิบาล 

- ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับ

เรื่องธรรมาภิบาล อย่างเร่งด่วน จากการประเมิน

ผ่ านดั ชนี ค ว ามอยู่ เ ย็ น เ ป็ นสุ ข ร่ ว มกั นใน

สังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่

เย็นเป็น สุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 

2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ี

มีธรรมาภิบาลอยู่ ใน  ระดับ ท่ี ต้อง เร่ งแก้ไข 

สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของ

ประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง ธรร

มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์

วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ

สังคมไทยขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่

ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นที่มีการ ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการ

ทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์

ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ หน่วยงาน

ภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิ

บาล มีการใช้อ านาจหน้า ท่ีโดยมิชอบ หา 

ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ

บางส่วนมีการร่ วมมือกับนักการ เมื องและ
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ข้าราชการ กระท้าการ ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจาก

ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 

หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค 

ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ 

ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทาง

ศาสนา  บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ

จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาด ความโปร่งใส ปล่อย

ให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหา

ประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่ เป็น

กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต

หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม

นายทุนและ นักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ

รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

- ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิ

บาล ต้ังแต่ปี 2544 โดยสมาคม ส่งเสริมสถาบัน

ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ท ย  ( Thai Institute of 

Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ

ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจด

ทะเบียนท่ีมี ธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ท่ี  

72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับ

ปี 2545 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู ่ท่ี 52% และมีคะแนน

เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

อยู่ท่ี 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด ทะเบียน
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ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

และ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศ

และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล  

ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ  

(1) การบริหารจัดการภาครัฐ 

มีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ  

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัด

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้

หลักการ กระจายอ านาจท่ีส่วนกลางได้มอบอ านาจ

ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการ

ปกครองตนเองอย่าง อิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย

ของประเทศ ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ

บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบาย

เพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ท้ังนี้ การปฏิรูประบบ

ราชการท่ี เกิดการเปลี่ ยนแปลงอย่างชัด เจนใน

โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ห น่ ว ย ร า ช ก า ร เ กิ ด ขึ้ น จ า ก 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง 

และ  ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  

กระทรวง หรือทบวง 

 

(2)การกระจายอ านาจ 
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เกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้อง

แก้ไข การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่าน

มาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตาม

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และ  แผนปฏิบั ติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับ

ท่ี 1 และฉบับท่ี 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณ

เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าท่ีและ

เพ่ิมรายได้ในการ  ด าเนินงานของ อปท. โดยใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของ

ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้น

เป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 

28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 มีการถ่ายโอน

ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี 1 จ านวน 185 

ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและ

ถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จ านวน 

75 งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน

บุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน 

บุคลากรทางการศึ กษา  5,295 คน ข้ าราชการ 

กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ ท่ีสถานีอนามัย 

จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็
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ตาม ยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อน

ของอ านาจหน้าท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหว่างองค์การบริหาร

ส่วน จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด

ความ สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกต้ัง

ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด

แคลนรายได้ ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง

ในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้

รัฐบาลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อย

ละ  10.65 ในปี งบประมาณ พ .ศ .  2559 ท้องถิ่ น

จ าเป็นต้องพ่ึงพา เงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อย

ละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล้าดับ ส่งผลให้ อปท. 

ในพ้ืนท่ีท่ีมี กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การ

เป็นแหล่งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ 

การเป็น พ้ืนท่ี เขต  พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง

ท่อง เ ท่ียว ท่ีมีชื่ อ เสียงระดับโลก การจั ดบริการ

สาธารณะรองรับการเติบโตของ เมืองและการเพ่ิมขึ้น

ของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี

ขอบเขตจ ากัด 

 

ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย

และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจาก

ในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด จ้าง รับสินบน 

ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ 
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เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ  ทุจริต

คอร์รัปชั่นในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจาก

การทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้าน บาท 

อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์

ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้นในช่วงท่ีรัฐ 

เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา

ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อน

เพ่ิมขึ้น และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการ

ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก ไม่ว่า จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ

มาตรการต่างๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการ

ทุจริตและ  การตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่

สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ

ตามดั ชนี ภ าพลั กษณ์  คอร์ รั ปชั่ น  (Corruption 

Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือ

ความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า  ประเทศไทยได้38 

คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับท่ี 85 

จากการจัดอันดับท้ังหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็น

ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 

2556 ท่ีได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเม่ือเทียบกับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนน

เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 

84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมาก

หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)  
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1.2.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

(1) บริบทภายใน  

ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน  

- แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ย

ร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ

ร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  

- การลงทุนภาครัฐขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 4  

- ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ

บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที ่12 และ เฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ

บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13  

- ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว ร้อยละ 2.1 โดย

ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ย

ร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย ร้อย

ละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  

- การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5  

- ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 

0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 และ 13 ตาม

ล้าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย

ในช่วง 10 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัว

เฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 ‡ โดยมีค่ากลางของการ

ประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท้าให้เศรษฐกิจไทย

จะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
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ในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย

ร้อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว

เฉลี่ย  ร้อยละ 3.3)การขยายตัวในกรณีฐาน

ดังกล่าวท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตก

อยู่ภายใต้กับดัก ประเทศรายได้ปานกลางอย่าง

ถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 

โดยเฉพาะ  

- การลดลงของ ก าลังแรงงานท่ีจะหด

ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วง แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ

การ ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

- ขีดความสามารถด้านการคิดค้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

ใน การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็น

ประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้น

ของสัดส่วนของประชากร ผู้สูงอายุ  

- จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงใน

ปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิต

เพ่ือตอบสนองความ ต้องการในประเทศ

ขยายตัวช้าลง  

- การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถใน

การแข่ งขันของประเทศต่างๆ  ท่ีการ 

ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  

- ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ

เพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรร งบประมาณเพ่ือ
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การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ

พัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น  

- เกณฑ์รายได้ ขั้นต่ าส าหรับการเป็น

ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย

ประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคน

ต่อปี  ตามการเ พ่ิมขึ้นของรายได้และ

มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ 

เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมี ความ

สุ่มเส่ียงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอ

ในการท่ีจะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มศักยภาพ มี ความภาคภูมิ มีเกียรติ

และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวที

โลก 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากร  วัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น 

โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมี

ศักยภาพแบก รับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์

ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 

1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลน

ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะ

จากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ งส่งผลกระทบต่อ 

ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้

และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงาน
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ไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ

ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น 

ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อ คุณภาพชีวิต

ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ

ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 

อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้า

และบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน 

ความเหลื่อมล้ า 

ความ เหลื่ อมล้ า เป็ นปัญหาส าคัญใน

สังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส 

การ เข้ าถึ ง บริ ก ารภาครั ฐและ การ เข้ าถึ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งใน

สังคม และเป็นอุปสรรคต่อ การพัฒนาประเทศท่ี

ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความ

มั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ 

ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ 

ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม่

ท่ัวถึงเป็นธรรม ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน

กลุ่ม ท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วน

รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของ

ประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร 

มีความแตกต่างกันถึง  34.9 เ ท่า ในปี  2556 

นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา

ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รั ปชั่น คน

ยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง บริการการศึกษา
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และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การ

แย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด  

 

ความเป็นเมือง  

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู่ความเป็น

เมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด ของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจาย

ความเจริญสู่พ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการ

ลง ทุน  โครงสร้ า ง พ้ืนฐาน  การจั ดบริ ก าร

สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้

ประโยชน์ของทรัพยากร ท้องถิ่นท้ังปัจจัยการ

ผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และ

อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา เทคโนโลยี

ใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะ

ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ 

ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค

เกษตร รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ัง

ขยะชุมชนและ อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมขึ้น

ของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ  วัฒนธรรม

ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ 

ต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ

ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และ

การลงทุนใน ระบบสาธารณูปโภคจะมีความ

คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการแรงงานท่ี
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มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้ จ าเป็นต้องมีการ

จัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจ านวน

มาก  

 

การบริหารจัดการภาครัฐ  

- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการ บริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ 

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2558 มีมาตราส าคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การ

บริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กลไกการพัฒนา อาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของ

รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดท่ีด าเนิน

กิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ี ต้องเปิดเผย

ข้อมูล เกี่ ยวกับการด า เนินการดั งกล่ าว ต่อ

สาธารณะ เ พ่ือให้พล เมื องได้ ติดตามและ

ตรวจสอบ มาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตาม

แนวนโยบาย พ้ืนฐานแห่ ง รั ฐ  และ ต้องจั ด

ระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่น ให้

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้าง

โอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็น 

ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 

อ านาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ี

ชัดเจนระหว่าง ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และส่วนท้องถิ่น รวมท้ังมีกลไกป้องกันและขจัด
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การทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี มีประสิทธิภาพท้ัง

ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้อง

ด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ งบประมาณ

ภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ

ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

อย่าง คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ

สังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเป็นธรรม มี

ประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 

- ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการของภาครัฐ สถาบันทางสังคม อาทิ 

มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้า

เสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ี

เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็น 

ธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์ รั ปชั่น ท้ังการ

คอร์ รั ปชั่ นขนาดใหญ่และคอร์ รั ปชั่ นภาค

ครัวเรือน การบริหารจัดการ  ภาครัฐและการ

กระจายอ านาจ เ พ่ือรายงานข้อค้นพบและ

ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มี

อ า น าจ  ภาครั ฐหั น ม า พิ จ า รณา  ทบทวน 

แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างาน

ต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น  

(2) บริบทภายนอก 

  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  
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องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์

ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001- 2100) จะ

เป็นศตวรรษแห่ งผู้ สู งอายุ  หมายถึ งการมี

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 

ของ ประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนา

แล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการ

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 

ขณะท่ีกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลา

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  ดังกล่าว

ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ

เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีสั้น

กว่า ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการ

เป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน

แรงงานในประเทศ และ มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้า

และบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมาก ขึ้น นับเป็น

โอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนา

ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้าน 

การท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพ

ในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงาน

ไทยในการไป ท้างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว  

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว  

การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ใน

รูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยี

มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ

พาณิชย์  อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
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การค้ า ท่ีมี บทบาทมากขึ้ น  มี การยกระดั บ

กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ  ไปสู่การใช้

เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว่าง Information 

Technology กั บ  Operational Technology 

หรือท่ี เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี

อินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ 

เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ

อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความ

ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก ยิ่งขึ้น โดย

หากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการ

วิ จั ย  และ พัฒนา  และนวั ตกรรม  จะ ท้าให้

ความสามารถในการแข่งขันลดลง  

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับ

โลกที่สูงขึ้น  

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบ เศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศ

ทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน

ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ 

ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ 

ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและส่ิงแวดล้อม

มากข้ึน  

การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะ น้ามาซึ่งโอกาส
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ท่ีส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพ

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

- การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน

ประเทศ  

- โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและ

แรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบ

เข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันและ พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการ

ผลิตท่ีสูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการ

ใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน  

- โอกาสในการใช้ความได้เปรียบ

ด้านสถานท่ีต้ังและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

และโลจิสติกส์ในการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ

ภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะต่อไป  

 

การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  

จะมีการน าประเด็นด้าน  มาตรฐานของ

การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่ง

ผู้ ประกอบการภายในประ เทศโดยเฉพาะ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัว

เพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ 

พัฒนามาตรฐาน ของอุตสาหกรรม ตลอดจน

พัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
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รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น  โดยแรง

เหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ

ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคา

สินค้าเกษตร และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจาก

การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศต่างๆ ในอนุ ภูมิภาคโดยเฉพาะใน

ก า รผลิ ต สิ น ค้ า เ กษตร  สิ น ค้ า กึ่ ง ทุ น แ ล ะ

เทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและ 

มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยัง

มีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ า

ทางด้านรายได้ให้ มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น

อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ

แบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ี

จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง

และยั่งยืน ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลก

ยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอด ช่วงแผนฯ 12 

เนื่องจาก  

- ผลกระทบจากการปรับ ทิศทาง

นโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วง

ต้น แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ

ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วง

กลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  

- ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน

ปร ะ เ ทศส า คั ญ ๆ  ใ นช่ ว ง หลั ง วิ ก ฤ ติ

เศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่ 

วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ

ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหาก
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มาตรการปฏิรูปในประเทศ ส าคัญๆ ของ

โลกไม่ประสบความส า เร็ จอย่ าง เป็น

รูปธรรม  

ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  

ความก้าวหน้าในการ ติดต่อสื่อสาร การ

ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผล

ให้มีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ

และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรม

การ บริโภคของคนในประเทศ  

 

 

 

 

 

 

(4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

จะส่งผลกระทบ  ซ้ าเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิ

ของโลกเพ่ิมขึ้น ท้าให้เกิดความแห้งแล้งเป็น

ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล 

เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ

ดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาด
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แคลน ผลผลิต ทางการเกษตรลดลง เกิดโรค

ระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรค ระบาดใหม่ 

เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ 

ชายฝั่ง พ้ืนท่ีชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และ

การสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสียความ

หลากหลายทาง ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผล

ต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ

ลดทอนขีดความสามารถใน การพ่ึงพาตนเอง

ของชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  

มีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ งขึ้นและมีความ

รุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว

และดินโคลนถล่ม ส่งผล กระทบต่อภาคการผลิต 

การ พัฒนาอุ ตสาหกรรม  และการ พัฒนา

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ 

ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ข้อตกลง

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจะทวี ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดัน

ให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้กระแสการ

แข่งขันทางการค้า  

 

(5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 

2015 Agenda)  
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ประเด็น ส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง 

ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน

ในกรอบ สหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติ

ให้การ  รับรองแล้ว เมื่ อวัน ท่ี  10 กันยายน 2557 

ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และ

เป้าหมาย (Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบ

กับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ี

ต้องเน้นขจัด ความยากจนให้หมดไป ประชาชนมี

สุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทาง

เพศ ส่งเสริมการ เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี

ร ะ บบ โคร งสร้ า ง พ้ื น ฐ าน ท่ี ร อ ง รั บ ก า ร พัฒนา

อุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม่  เท่าเทียมกันท้ัง

ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิต

และการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ พร้อมในการ

รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง ชีวภาพ 

มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้

สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม ความเป็น

หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

 

1.2.3  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  

(1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

จากสถานะของประเทศและบริบทการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท้า
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ให้ การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ี

น้ อมน้ าและประยุ ก ต์ใช้หลั กปรัชญาขอ ง

เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล 

ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน  แผน

พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน

ประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง

ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และ

ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข และน้า

ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

(2)  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 

(Country Strategic Positioning)  

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์

ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี 

สศช. ได้จัดท้าขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศ

รายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

เป็นศูนย์กลางด้าน การขนส่งและโลจิสติกส์ของ

ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริ การ 

(Trading and Service Nation) เป็น แหล่งผลิต

สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็น

มิตร ต่อส่ิงแวดล้อม 

(3)  เป้าหมาย  

การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่

รายได้สูง 

     - เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

5.0  

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

(GDP Per Capita) และรายได้ ประชาชาติ

ต่ อ หั ว  ( GNP Per Capita) ณ  สิ้ น

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึน

เป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 

และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) 

ต่อคนต่อปี  

 

- ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย

ร้อยละ 2.5 ต่อป ี 

- การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ย

ร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุน

ภาครัฐไม่ ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการ

ลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่า

เฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการ
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ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 

ต่อปี)  

 

การพัฒนาศักยภาพคน 

ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

และการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

- ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคง

ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 

(SocioEconomic Security) และมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

- การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการ

พัฒนาคุณภาพ  

- สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง

เป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน  

 

การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

- การกระจายรายได้มีความเท่าเทียม

กันมากข้ึน  

- บริการทางสังคมมีคุณภาพและมี

การกระจายอย่างทั่วถึง  

 

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

-  รั ก ษ า ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ฐ า น

ทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการ
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อนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  

- ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

- เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือ

ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ  

- เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรร

มา ภิบาลในการบริ ห า รจั ด ก า ร 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

- มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล

ระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของ

น้ า 

 

 

(5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

- การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส 

เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วน

ร่วม  

- ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการ

กระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

1.2.4  แนวทางการพัฒนา  

(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ

หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
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พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา

วิ ทยาศาสตร์  เ ทคโนโลยี  วิ จั ย  และ

นวัตกรรม ท้ังด้าน การลงทุนในการวิจัย

แล ะ พัฒนา  ด้ า นบุ ค ล ากร วิ จั ย  ด้ า น

โครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหาร

จัดการ รวมท้ัง สนับสนุนและผลักดันให้

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร มี บ ท บ า ท ห ลั ก ด้ า น

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน

งานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่าง

แท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดย

ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ

รองรับการเปิดเสรีของประชาคม อาเซียน 

โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงาน

ไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ัง

ระบบมีการเรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถ

แข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้

แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่น

ใน การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต

และระหว่างพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให้แรงงาน

สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา การผลิตท่ีมี

ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการจัดท้ากรอบ  คุณวุฒิวิชาชีพและ
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มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ี

เชื่ อมโยงกัน เ พ่ื อยกระดับ ทักษะของ

แรงงานไทย  

การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์

ดิจิตอล  

พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง

ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถ

ปรับตัวและ ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการ

ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกัน

ทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุน

ให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและ

ช่องทางการตลาดท่ีเป็น ของตนเองมากขึ้น 

ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ

บริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 

บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

เ ร่ งลง ทุนและพัฒนาโครงสร้ า ง

พ้ืนฐานด้ านการคมนาคมขนส่ ง เ พ่ื อ

เชื่อมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจในประเทศและ

ต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุง

โครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน

การ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนา

โครงข่ ายระบบขนส่ งสาธารณะและ

โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง  เมือง 

ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน

หลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพ

ให้เป็นท่าเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ 
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ร ว ม ท้ั ง พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ

โทรคมนาคมของประ เทศ  ตลอดจน

สนับสนุนการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมท่ี

เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 

อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน 

อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็น

ต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศในการเป็นฐาน การผลิตในภูมิภาค

อาเซียน  

การปรับโครงสร้างการผลิต  

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า

เกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมี

มูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน 

วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับ

ก า รผลิ ต สิ นค้ า ขั้ น ป ฐม ท่ี สูญ เ สี ยขี ด

ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับท่ี

จ า เ ป็ นส าหรั บการสร้ า งความมั่ นคง

ทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการ

ผลิตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพพ้ืนท่ีและ

ความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้ าถึง

ปลายน้ าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 

รวมท้ัง ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร

จากกิจการ เจ้ าของคนเดียว เป็นการ

ประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้าง 

หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด

จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับ
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ศักยภาพของ พ้ืน ท่ีและ  แหล่ งน้ า  ใช้

เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้

กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ ยง 

ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิด

การท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ

โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด

ความ เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก 

ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบ

เรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ เติบโตของ

การท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้

ครอบคลุมและ  ทันสมัยท้ังการควบคุม

กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนดและจัดท้า 

กฎหมายเ พ่ือยกระดับมาตรฐานการ

ท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการ

พัฒนาการท่องเท่ียวให้สามารถ แข่งขันได้

ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการ

พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์

ท่องเท่ียว โดย สนับสนุนการพัฒนาด้าน

การท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยง

ท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น 

และกิจกรรมการท่อง เ ท่ียว ตลอดจน

ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ

ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ัง ประเทศท่ี

มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่าย
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คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาแบบองค์ รวมท้ังระบบ พัฒนาต่อ

ยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง การผลิตกับ

อุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้ประเทศ และ

เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้

เข้าสู่การเป็น  ศูนย์กลางการผลิตและ

บริการ ท้ังในระดับอนุ ภูมิภาคและใน

ภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี

สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ

ลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ัง

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลด

อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยี

และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการ

ผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน 

และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 

ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการ

ลง ทุนด้ วยร ะบบ  อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ และ

สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ 

พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ขั้ น สู ง แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ

สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการ

ใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัย

แ ล ะ พัฒน า เ ชิ ง พ าณิ ช ย์  ก า ร จั ด ต้ั ง

ส านักงานใหญ่ข้าม ประเทศ บริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความส าคัญ
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เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ 

สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  

 

 

 

 

(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ

ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้

สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มี

พัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน 

วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคม

ท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ

พัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือ

สร้ างผลิตภาพเ พ่ิมให้กับประ เทศ วัย

ผู้สูงอายุให้มีการท้างานท่ีเหมาะสมตาม

ศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ใน

การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟู

สุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพล

ภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิด

ภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ

บริการสุขภาพ 
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 

โดย  

- ปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง

การศึกษา โดยปรับระบบบริหาร

จัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รั บ ผิ ด ช อ บ  ต่ อ ผ ล ลั พ ธ์  

(Accountability)  

-  ป ฏิรู ประบบการคลั งด้ าน

การศึกษา  เ พ่ือ เ พ่ิมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการจัด การศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน

ในการจัดการศึกษา  

-  พัฒนาคุณภาพครู ท้ังระบบ 

ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และ

การคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมท้ัง

ระบบการ ประเมินและรับรองคุณภาพ

ท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

- ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่ง

จัดการเรียนรู้ เ พ่ือ  สร้างสมรรถนะ

ก าลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้

ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ เรียนรู้

ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความต้องการของตลาด การวิจัยและ 
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การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ

เรียนรู้  

 

 

การพัฒนาด้านสุขภาพ  

โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทาง การแพทย์เพ่ือรองรับ

การเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ  

ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืน

ในระยะยาว โดยพัฒนา  ระบบข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน

สาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน

สุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพใน

การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร 

และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน 

รูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากร

ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติท้ังใน

ด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 

Service Hub) ศู น ย์ ก ล า ง บ ริ ก า ร เ พ่ื อ

ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  (Wellness Hub) 

ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

(Product Hub) และศู นย์ กลางบริ การ

วิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) 
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เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ

บริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมท้ัง

ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพ

ในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 

Policies) เพ่ือให้การ ขับเคลื่อนนโยบาย

ของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะท่ีมี ต่อสุขภาพของ

ประชาชน  

การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ี

เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 

 โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ

ความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย 

และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ใน

รู ปแบบ ท่ีหลากหลาย ท้ั งในด้ านการ

จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่าง

บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาค

ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมี

ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบ

ของการดูแล ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่

ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม

ในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
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(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ  

มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ  แรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึง

การเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

อย่างมีมาตรฐาน ปรับ โครงสร้างค่าจ้าง

แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ

แรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้

ร ะบบ  มาตรฐานคุณวุฒิ วิ ช าชีพแล ะ

มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม นอกจากนี้  เ พ่ิมผลิตภาพ 

ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิต

ทางการเกษตรท่ีสอดคล้อง กับพ้ืนท่ี สร้าง

หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้าน

ร า ค า สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร  ล ด ต้ น ทุ น ท า ง

การเกษตรโดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต  

การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิ

ขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ระดับปัจเจก 

- พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี

คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง

หลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริ การ

สาธารณสุขและการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
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- สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้

มี ร า ย ไ ด้ น้ อ ย แ ล ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง ร ะ บ บ

สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่

อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนา

โครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัด

ในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ ภาคธุรกิจ

เอกชน  

- การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ี

จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 

(Customized Welfare)ท่ีค านึ งถึ งฐานะ

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมี

แนวทางการรับภาระ  ค่าใช้จ่ายร่วมกัน 

(Cost Sharing) 

      การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง

ทรัพยากร  

โดยป ฏิ รู ป ท่ี ดิ น เ พ่ื อการ เกษตร 

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้า

กินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือ

มีสิทธิท้ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนท่ี

เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 

พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการ

แผนงานและงบประมาณร่วมกันของ

หน่วยงาน และสร้าง กระบวนการมีส่วน

ร่วม รวมท้ังปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม 

เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 

และ ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
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การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ

ภาค  

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ การ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

โดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง

ด้านกฎหมายให้แก่ ประชาชน รวมท้ังการ

ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเ พ่ือลด

ปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่า

ชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน 

เป็นต้น  

 

(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  

การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็น

เมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง 

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ

คมนาคมขนส่ ง  ระบบบริหารจั ดการ

สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ  ระบบ

สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ

เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง 

รวมท้ังเสริมสร้าง  ความสามารถในการ

บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน  

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 
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โลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพ่ิม 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ

ร่วมมือในห่วงโซ่ อุปทาน และปรับปรุง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมท้ังปรับลด

กระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทาง

การค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ 

สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ

อย่างแท้จริง  

การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และ

การจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริม

การลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้ 

นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย

และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการ

จัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพ้ืนท่ี

ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน

โครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุน

และสิทธิ  ประโยชน์การบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว

เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก ด้าน

การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่าง

ไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  
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(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโต

สีเขียว  

ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืน

ตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิ

ก าลังของทุกภาคส่วน น้าระบบสารสนเทศ

มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้

กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า

ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง

เป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการ

ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้าง

รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้

ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้า

ฐานข้อมูลท่ีดิน เพ่ือการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน

อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครอง

ท่ีดินที่ เหมาะสม และก าหนดมาตรการ

ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 

บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ ยั่งยืน 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น

ระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดต้ัง

องค์กรบริหารจัดการ น้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
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คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า 

คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด 

ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว 

การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหาร

จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสม

ในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความ

จ าเป็นและมูลค่าใน อนาคต บังคับใช้

มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้า

เหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ

สุขภาพ อนามัยของประชาชน  

การส่ง เสริมการบริ โภค ท่ี เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  

สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้ แล้ว ท่ี

มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste 

Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การ

ปฏิรูประบบภาษีและ  ค่าธรรมเนียมเพ่ือ

สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการ

สร้างงานสีเขียว  

เพ่ือยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจและ

สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัส

เ ต อ ร์ อุ ต ส าหก ร ร ม สี เ ขี ย ว  ส่ ง เ ส ริ ม

ผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่ห่วง

โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ( Green Supply Chain 
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/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ

เกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาค

บริการท่ีมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อย 

เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท

มากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

การจัดการมลพิษและรั กษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  

ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ท้ัง

ทางอากาศ ขยะ น้ า เสีย และของเสีย

อันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค 

เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ท่ีดีให้กับ

ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ

ขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิด

กลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน้ากลับมาใช้

ใหม่ให้มากท่ีสุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอย

ตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต 

สร้างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปร

รูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ 

มุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่

ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  

การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศ 

ผลักดันการจัดท้าแผน  แม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความ

ร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
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โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด

การพลั ง งาน  และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลด

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ภั ย พิ บั ติ  เ พ่ิ ม ขี ด

ความสามารถในการรับมือและ ปรับตัวต่อ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม

ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้กับทุกภาค ส่วน ส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัว

ต่อ  การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือน

ภัย ตลอดจนส่งเสริมความ ร่วมมือระหว่าง

ประ เทศด้ านการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้

ความส าคัญกั บการ  ป้ อ งกั นน้ า ท่ ว ม 

วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝั่ง 

พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่น

ต่อการ เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ 

(Climate Resilience City) การให้บริการ

ของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ 

ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง

แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้า
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แผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้ง การพัฒนาระบบ

การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อม

รองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน

อนาคต 

(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของ

การปฏิบัติราชการ  

โดยให้มีช่องทางให้  ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของ

ภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูล

การประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้างโครงการ

ของทางราชการ  ข้ อมู ลการปร ะมู ล

โครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด

ป ร ะ มู ล  ข้ อ มู ล ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ต า ม

กร ะบวนการยุ ติ ธ ร รม  เช่ น  คดี ท่ี ไ ม่

ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต

คอร์รัป ชันและคดีท่ีประชาชนให้ความ

สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอ

ต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ

ภาค เอกชนแล ะภาคปร ะชาสั ง ค ม ท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก

กร ะ ทัดรั ด  แ ต่มี ค วามคล่ อ ง ตั วและมี

ประสิทธิภาพสูง  
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การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้

เหมาะสม  

สามารถรับมื อการ เปลี่ ยนแปลง 

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

รวม ท้ัง เป็นแกนหลักในการประสาน

เครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน ต่างๆ ใน

ระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

สร้างผลงาน ท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วและ

น่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับ

คณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิง

นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม 

ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่าย

งบประมาณเป็น  จ านวนมาก และเป็น

โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ  
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“ประตูการค้า  การท่องเท่ียว สู่อารยธรรมขอมโบราณ  

ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน” 

 

วิสัยทัศน์  กลุ่มจังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ 

ยโสธร 

“ประชาสังคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิต ข้าวหอมมะลิ สินค้า

เกษตรมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและเป็นพันธมิตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน” 

 

 

ค่านิยมจังหวัด 

 “มองการณ์ไกล ใส่ใจบริการ ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตมี

คุณธรรม  น้อมน าความพอเพียง” 

 

หนึ่งในกลยุทธ์จังหวัดศรีสะเกษ 

"การพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้ในด้านโภชนาการ

อย่างถูกหลักอนามัย" 

  

พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวกับกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

2.  เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึง

การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
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3.  ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร่มรื่น

ของพื้นท่ีสีเขียว 

4.  สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 

5.  บูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 

เป้าประสงค์รวมจังหวัด 

1.  มูลค่า การค้าการลงทุน และการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

2.  ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า

เกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

3.  ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนที่สี

เขียวท่ีร่วมรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 

4.  ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมี

ความม่ันคง 

 

 

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจังหวัดศรีสะ

เกษ 

ทิศทางการพัฒนาศรีสะเกษ  ผลจากการจัดประชุมประชาคม

จังหวัดศรีสะเกษหลายครั้ง ได้สรุปกรอบแนวความคิดรวบยอดว่า 

จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดท่ีมีพ้ืนฐานอาชีพเดิมเป็นเกษตรกรรม 

มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรม ทางจังหวัดจึงเน้นทิศทาง
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ของจังหวัดไปสู่การผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยยึดวิถีศรีสะ

เกษ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเกษตรกรรมท่ีมีจิตวิญญาณในการ

เอ้ือเฟ้ือและใสใจดูแลผู้อื่น ดังนั้นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นแนวทางที่

ตรงกับวิถีศรีสะเกษเดิม ที่ใส่ใจถึงผู้อื่นในการผลิต และจังหวัดศรี

สะเกษ ยังเป็นเมืองวัฒนธรรมโบราณท่ีมีอารยธรรมมาต้ังแต่

โบราณ ดังนั้นการพัฒนาของจังหวัดจึงมีจุดเน้นความสมดุลของ

ใช้วิถีชีวิตและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจโดยได้ก าหนด

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐาน

รากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          ท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

          สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

พันธกิจจังหวัด 

- สร้างความม่ันคงมั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองมีความ

เป็นระเบียบ ร่มรื่นด้วยพ้ืนท่ีสีเขียว 

- ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 

- ส่งเสริมสุภาพ สนับสนุนการศึกษา และกีฬาของจังหวัด 
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- ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมท้ัง

สนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 

- บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ และเอกชน

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

เนื่องจากประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 

และมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเกษตร

หลายประการ ในการพัฒนาร่วมกับประชาชน จึงเน้นความ

สอดคล้องเชื่อมโยงกับการท ามาหากินและการผลิตสินค้าเกษตร

แบบดั้งเดิม ท่ีเน้นใช้แรงงานคนมากกว่าเครื่องจักรตามวิถีศรีสะ

เกษ แต่เพ่ิมทักษะและมูลค่าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

มากข้ึน เพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้ ท าให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย

ท่ีดีมีความสุข แม้จะไม่ร่ ารวยเหมือนท่ีอื่น โดยจะมีความเกี่ยวข้อง

เช่ือมโยงกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ซึ่งการใช้เครื่องมือ

ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการพัฒนาจังหวัดท่ีมุ่งไปสู่เป้าประสงค์

สุดท้าย เพ่ือให้ "ชาวศรีสะเกษ กินอุ่น นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด" โดย

ขยายความได้ ดังนี้ 

กินอิ่ม คือ การมีเศรษฐกิจท่ีพอเพียง พ่ึงพาตนเองได้ 

ประชาชนผลิตอาหารอย่างเพียงพอส าหรับอุปโภคบริโภค ท่ี

เหลือจะน าไปจ าหน่ายประชาชนมีความม่ันคงทางด้าน

อาหาร / ท่ีอยู่อาศัยและสามารถดูแลตนเองได้ 

นอนอุ่น คือ การมีสุขภาพดี และฝันดี มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหายาเสพติด ประชาชนมี

สุขภาพอนามัยท่ีดีมีความสุขมีความม่ันคงในชีวิต รวมท้ัง

ประชาชนรักการออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา 

ทุนมี ได้แก่ ทุนทางท่ีดิน ทุนท่ีเป็นตัวเงิน ทุนทาง

ปัญญา รวมท้ังทุนทางสังคม ไม่หมดหวังสิ้นคิด ทุนท าให้เกิด

รายได้ท่ีมั่นคงมีความร่วมมือระหว่างกัน อันเชื่อมโยงมิติ

ความม่ันคงของประเทศได้ 
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หนี้หมด ก็คือ เม่ือประชาชนมีรายได้ก็จะปลอดจาก

หนี้สิน เป็นความสุขของประชาชน ทุกข์หมดไป 

 

ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ต้องมีการบูร

ณาการงานของทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และน้อมน าแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู่หัว มา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน และตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคมด้วยเสมอ เนื่องจากเป็นหน้าท่ีของประชาชนท่ี

สามารถช่วยกันในการพัฒนาจังหวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป  

 

2.  ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

2.1  วิสยัทศันอ์งคก์ารบรหิารส่วนต าบลหมากเขียบ 

      “ต าบลน่าอยู่  ชุมชนมีความรู้ ควบคู่วิถีพอเพียง”  

2.2 ยุทธศาสตรอ์งค์การบรหิารสว่นต าบลหมากเขียบ 

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองท่ีดี 

2.3  เปา้ประสงค ์

       ต าบลหมากเขียบ มุ่งหวังให้ประชาชนในต าบลพัฒนามีความ

เจริญก้าวหน้า พร้อมปลูกฝังจิตส านึกให้ชุมชนเกิดความสามัคคี
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ปรองดอง จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัด

กิจกรรมต่างๆบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลท่ีมี

ความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ 

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบเป็นต าบลท่ีมี

ความสะอาดท่ีการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบ เป็นต าบลท่ี

ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในด้านต่างๆ เช่น 

ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา การสาธารณูปโภคฯลฯ  

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบ เป็นต าบลท่ีมี

การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบ เป็นต าบลท่ีมี

การบริหารจัดการท่ีดียึดหลักธรรมภิบาล 

- ส่งเสริมและพัฒนาให้ต าบลหมากเขียบ เป็นต าบลท่ี

ประชาชนยึดวิถีพอเพียงในการด ารงชีวิต ตามแนว

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2.4 ตัวชี้วดั 

2.4.1 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (1) ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีถนนหนทางใช้สัญจรไปมา

สะดวก 

(2) ร้อยละของจ านวนประชาขนท่ีมีไฟฟ้าแสงสว่าง

และไฟฟ้าการเกษตร.  

(3)  ร้อยละของจ านวนประขาขนท่ีมีน้ าประปาใช้ อป

โภค บริโภค 

(4)  ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 

(5)  ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน 
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(6)  ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีรางระบายน้ าครอบคลุม

พ้ืนที่ 

2.4.2 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาเศรษฐกิจ  

(1) ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีน้ าใข้เพียงพอต่อ

การเกษตร 

(2) จ านวนประชาชนท่ีมีอาชีพมีรายได้และสามารถ

พ่ึงพาตนเองได้ 

(3) จ านวนครัวเรือนที่ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีจ านวนเพ่ิมมากขี้น 

(4) จ านวนร้อยละเกษตรกรท่ีท านา/ท าสวนแบบเกษตร

อินทรีย์ 

(5) ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตร(มีช่องทาง

การตลาดในการจ าหน่าย) 

(6) ร้อยละของจ านวนประชากรท่ีตกเกณฑ์ จปฐ.ลดลง 

2.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(1) ร้อยละของเด็กท่ีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(2) มีโครงการส่งเสริมและยกระดับผงสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษา 

(3) ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนอาหาร

เสริม/อาหารกลางวัน 

(4) เด็ก/เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้รับการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม 

(5) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการจากร

ภาครัฐ 

(6) จ านวนผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงไม่ได้

รับการดูแลลดลง 

(7) ร้อยละของการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกลดลง 
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(8) ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมสุขภาพ/

ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน 

(9) จ านวนประชากรผู้ติดยาเสพติดลดลง 

(10) จ านวนปัญหา อาชญากรในที่ต่างๆลดลง 

(11) ร้อยละของจ านวน อปพร. การฝึกอบรม ทบทวน 

ความรู้ประสบการเพ่ิมขึ้น 

(12)  ร้อยละของจ านวนประชากรท่ีได้รับภัยพิบัติ

ได้รับการ    ช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงที 

2.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

(1) ร้อยละข้องพื้นท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

(2) ร้อยละของประชากรท่ีลดใช้ปุ๋ยเคมี 

(3) ร้อยละของหมู่บ้านท่ีให้ความสนใจในการรักษา

สิ่งแวดล้อม 

(4) คุณภาพน้ าประปาได้มาตรฐาน 

(5) จ านวนปริมาณขยะสะสมในพื้นท่ีลดลง 

(6) มีโครงการ/กิจกรรม คัดแยกขยะ 

(7) มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

2.4.5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ  

(1) ร้อยละของประชาชนท่ีเห็นความส าคัญของ

ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(2) ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมการออก

ก าลังกาย 

2.4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบ้านเมือง

จัดการบ้านเมืองที่ดี  

(1) ร้อยละการประเมินการบริหารจัดการท่ีดี 

(2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมศึกษาดู

งานนอกสถานที่ 
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(3) ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

(4) ความพึงพอใจของประขาขนต่อการด าเนินการ 

ของ อบต. 

2.5 คา่เป้าหมาย 

2.5.1 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคใช้บริการอย่าง

ท่ัวถึง ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้า และน้ าอุปโภค บริโภค 

2.5.2 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาเศรษฐกิจ  

เพ่ือให้ประชาชนมีระบบน้ าเพื่อการเกษตรที่ดี มี

รายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการส่งเสริมอาชีพ สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้และด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

(1) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(2) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม 

2.5.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.5.5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ  

เพ่ือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา

และนันทนาการ 

2.5.6ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบ้านเมือง

จัดการบ้านเมืองที่ดี  

เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการตามหลัการบริหาร

บ้านเมืองท่ีดี 

2.6 กลยุทธ ์
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เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลหมากเขียบ  

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการวางบทบาทพัฒนาต าบล

หมากเขียบในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความ

ต้องการของปาระชาชน ร่วมท้ังสอดคล้องกับศักยภาพและ

บทบาทหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ

เพ่ือท่ีจะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ดังนั้นจึง

ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

         (1) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสร้าง

รายได้ให้กับประชาชน 

         (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) การศึกษาท่ีดี  และการท านุบ ารุงศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

(4) การบริหารจัดการท่ีดี  และส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 

          ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

        (5)  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และ

ระบบสาธารณูปโภค- 

   สาธารณูปการ 

2.7  จดุยนืทางยทุธศาสตร(์Positioning) 

              องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  ให้ความส าคัญ

ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในต าบลหมากเขียบ  ซึ่งถือว่าปัญหา

เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นความต้องการอย่างมากเป็นล าดับต้นๆ 

เช่น น้ าในการสาธารณูปโภค  และ ไฟฟ้าการเกษตรที่ยังขาด

แคลน  ตลอดจนการพัฒนาด้านอื่นควบคู่ไปด้วยเช่น คุณภาพชีวิต
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ของประชาชน สังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมต่างๆของ

ชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้สอดคล้อง

กับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงพิจารณา 

วิเคราะห์สภาพปัญหา และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ

พัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ  จึงก าหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ประเด็นยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(4) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

        (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองท่ีดี 

2.8  ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

       ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบ  มุ่งพัฒนา 6  ด้าน 

ได้แก่   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ. ยุทธศาสตร์การRYฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น. ยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและ

นันทนาการ  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

บ้านเมืองท่ีดี 

 

3. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหมากเขียบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหมากเขียบ ได้จัดท า

ประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น  

ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็น

จากประชาชน  การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ข้อมูลความจ าเป็น

พ้ืนฐาน (จปฐ) ข้อมูล กชช 2 ค และข้อมูลการจัดท าแผน

ชุมชนของต าบลหมากเขียบมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความ

ต้องการของประชาชน  ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. ด้านการศึกษา  

 

1. ขาดสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์

การศึกษา 

2. การศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังน้อย 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. การใช้เคมีในกระบวนการผลิตส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตและเพ่ิมต้นทุนการผลิต 

2. ปัญหาราคาผลิตผลทางเกษตรตกต่ า 

3. ขาดความรู้ทางเกษตร และปลูกพืช

เชิงเดี่ยวปริมาณมากส่งผลให้ราคาตกต่ า 

4. ปัญหาของภูมิประเทศค่อนข้างแห้งแล้ง 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

2. ปัญหาครอบครัว สังคมยังไม่เข้มแข็ง 

3. ขาดการมีส่วนร่วม 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

2. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
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5. ด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 

1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. การประชาสัมพันธ์  การให้บริการ

ประชาชนยังไม่ท่ัวถึง  

 

 

 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

5. ด้านการบริการ

สาธารณะ 

1. ถนนช ารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิด

อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

2. ถนนไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากขนาด

ของถนนแคบและไม่มีไหล่ทาง 

3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 

4. น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ

คุณภาพน้ าประปายังไมได้มาตรฐาน 

5. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

 

3.2  การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง 

        การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหมากเขียบด้วยเทคนิค SWOT Analysis  

3.2.1 ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
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1.  เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายของ  

    อปท. 

2. องค์กรมีความพร้อมในกา

รดด าเนินการด้าน 

   การศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

3. ผู้บริหารให้ความส าคัญใน

การพัฒนาคุณภาพ 

    การศึกษาให้มาตรฐาน 

1. ประกาศ

คณะกรรมการกระจาย 

    อ านาจให้แก่  อปท. 

ไม่เอื้อต่อการ 

    ด าเนินงาน                                                                                              

 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ   

    ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญ 

2. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้

เรียนฟรี 12 ปี 

1. โรงเรียนยังขาดแคลน

เทคโนโลยี  

    สารสนเทศ  สื่อสาร

สอน  และวัสดุ 

    ทางการศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

2. ผู้ปกครองยังมีค่านิยม

ส่งบุตรหลาน 

    เข้าโรงเรียนที่มี

ชื่อเสียง 

3.2.2  ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้

ความส าคัญ 

 

 

1. ขาดความต่อเนืองใน

การ าเนินการ 

2. ขาดบุคลากรท่ีมี

ความรู้ 
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ความสามารถในการ

บริหารงาน  และการ

พัฒนาด้านต่างๆ 

 

 

 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลให้

ความส าคัญ     

2. ได้รับงบประมาณจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

1. ค่าครองชีพสูง 

2. ราคาผลผลิตตกต่ า 

แต่ต้นทุนสูง 

3. การใช้สารเคมีใน

การเกษตรมาก 

4. ขาดการร่วมกลุ่ม

เกษตรกร การมีส่วนร่วม

ของชุมชนเป็นลักษณะ

ต่างคนต่างท า 

3.2.3  ด้านสงัคม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายของ  อปท. 

3. มีงบประมาณเพียงพอ 

1. ประกาศ

คณะกรรมการกระจาย

อ านาจให้แก่  อปท. ไม่

เอ้ือต่อการด าเนินงาน                                                                                              

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

 1. การกีฬา 

    - รัฐส่งเสริมกีฬาและการ

ออกก าลังกาย   

1. การกีฬา 
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2. ยาเสพติด  

    - รัฐบาลให้ความส าคัญใน

การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3. สังคมสงเคราะห์ 

    - นโยบายกระจายอ านาจสู่

ท้องถิ่น 

4. ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

    - ในต าบลมีสายตรวจต าบล

และ อปพร. คอยดูแลความ

ปลอดภัย 

5. สาธารณสุข 

   - มีอาสาสมัครสาธารสุขทีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

   - ประชาชนเอาใจใส่ดูแล

สุขภาพและอนามัยมากข้ึน 

    - ขาดผู้มีความรู้

ความสามารถ ในการให้

ค าแนะน า 

   - ขาดพ้ืนที่ในการเล่น

กีฬา 

2. ยาเสพติด  

    - มีการลักลอบเสพ/

และจ าหน่าย 

    - ขาดความเข้มแข็ง

ของครอบครัว 

3. สังคมสงเคราะห์ 

    - ไม่รู้สิทธิของตัวเอง

ในการขอรับความ

ช่วยเหลือ 

    - ขาดโอกาสเข้าถึง

บริการ     

4. ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

    - เจ าหน้าท่ีไม่

เพียงพอและดูแลไม่

ท่ัวถึง 

   - โรคติดต่อตาม

ฤดูกาล เช่น 

ไข้เลือดออก 
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3.2.4  ด้านบริการสาธารณ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้

ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายของ  อปท. 

1. มีงบประมาณในการ

พัฒนาไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของ

ประชาชน 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลให้

ความส าคัญ     

 

     

1. การบรรทุกมีน้ าหนัก

เกินและไม่ปฎิบัติตาม

กฎหมายจราจร ท าให้

ช ารุดเสียหาย 

2. ขาดงบประมาณใน

การขุดลอกแหล่งน้ าใน

ต าบลหมากเขียบ 

3. ขาดงบประมาณใน

การขยายเขตไฟฟ้าแสง

สว่างและไฟฟ้า

การเกษตร 

3.2.5  ด้านสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้

ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายของ  อปท. 

1. ประกาศ

คณะกรรมการกระจาย

อ านาจให้แก่  อปท. ไม่

เอ้ือต่อการด าเนินงาน                                                                                          
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โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายท่ียุทธศาสตร์

จังหวัดให้ความส าคัญ 

      

1 แม่น้ าล าคลองต้ืนเขิน 

เพราะมีวัชพืชมาก 

2. ประชาชนขาด

จิตส านึกในการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม 

3.2.6  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้

ความส าคัญ 

2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าท่ี

ตามกฎหมายของ  อปท. 

3. มีการรับฟังความคิดเห็นและ

กรมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ระเบียบกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก  

และมีการปรับเปลี่ยน

บ่อยครั้ง ท าให้การ

ปฎิบัติงานยุ่งยากและ

ล่าช้า 

โอกาส(Opportunity) อุปสรรค(Threats) 

1. เป็นนโยบายท่ียุทธศาสตร์

จังหวัดให้ความส าคัญ 

1 ประชาชนขาดความ

เข้าใจในการท างานของ

ภาคราชการ  และยัง

ไม่ให้ความร่วมมือการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

ท้องถิ่นยังน้อย 

ส่วนที ่3  

การน าแผนพฒันาท้องถิน่ไปสู่การปฏบิัติ 

 

1.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน 
หน่วยงาน

รบัผดิชอบ 

หน่วยงาน

สนบัสนนุ 

1 โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

บริการ

ชุมชนและ

สังคม 

 

 -เคหะและ

ชุมชน 

 

กองช่าง ส านักงาน

ปลัด 

กองคลัง 

กอง

การศึกษา

ฯ 

2 การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

บริการ

ชุมชนและ

สังคม 

 

-เคหะและ

ชุมชน 

-สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

กองช่าง 

ส านักงาน

ปลัด 

 

กองช่าง 

ส านัก

ปลัด 

3 การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

-บริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การ

ด าเนินงาน

อื่นๆ 

 

-  

สาธารณสุข 

-  

การศึกษา 

-  ทาง

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

-  งบกลาง 

ส านักปลัด 

กอง

การศึกษา

ฯ 

ส านักงาน

ปลัด 

กองคลัง 

กอง

การศีกษา

ฯ 

 

 

4 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม 

-

บริหารงาน

ท่ัวไป 

-  บริหาร

ท่ัวไป 

ส านักปลัด 

กองช่าง 

ส านัก

ปลัด 

กองคลัง 



      แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

       งานวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลหมาก

เขียบ  หน้า 120 

 

ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กองช่าง 

 

5 การส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กีฬาและ

นันทนาการ 

-บริการ

ชุมชนและ

สังคม 

-การ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

-สร้าง

ความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน 

ส านักปลัด 

กอง

การศึกษา

ฯ 

ส านัก

ปลัด 

กองคลัง 

กอง

การศึกษา

ฯ 

กองช่าง 

 

6 การพัฒนาการ

บริหารจัดการตาม

หลักการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดี 

-บริการ

ท่ัวไป 

-บริหารชุม

ขนและ

สังคม 

-บริหารท่ัง

ไป 

 -เคหะและ

ชุมชน 

ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

ส านัก

ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

 

 

 

 


