
 

 

ส่วนที่ ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี  

  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน

ยุทธศาสตรช์าติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน

ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่

ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงรา่งกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติตามมติิที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาต ิ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 

๑. ความเป็นมา 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรช์าติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี  เพื่อ

ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ  ๒๐  ปี  ให้คณะรัฐมนตรีพจิารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่๒

ของรัฐบาล  (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒คณะได้แก่  (๑) คณะอนุกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ ปี  และ (๒) 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ

ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐  ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยได้มีการน าความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชน

ภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็น

จากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วยและได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ๒๐ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ปรับปรุงรา่งกรอบยุทธศาสตรช์าติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรช์าติ 

 ในการด าเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก

ประชาชนก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็น

กรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของ

การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) 

นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปีมา

ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
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๒. สาระส าคัญ 

๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน

เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมาก

ขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ      “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและ

เปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก”     การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้า

กว่าฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล

ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความ

เหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและ

ชนบทขยายวงกว้างขึ้นและปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท

รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีใน    วงแคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้

เองภายในประเทศตอ้งนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้น

ในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง

ใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาทิการก่อการร้าย

โรคระบาดเครอืข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะที่

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต

ของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการแผ่นดนิของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่๒๑กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลใน

ขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้นแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  

(digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ

และสังคมมีความแตกต่างมากขึ้นประกอบกับในอนาคต๒๐ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
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ภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อ

การปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้

และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่คว าม

เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่ เอเ ชียภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ๑๐ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญ

หลายประการทั้งปัญหา  ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และ

วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการ

ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ

เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการ

ปฏิวัตอิุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแตก่็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบ

ใหม่ๆที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเศรษฐกิจโลก

ในช่วง๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ๕.๑ในช่วง๕ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่างๆขยายกาลังการผลิตเพื่อ

ยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันการลดลงของ

ประชากรไทยในระยะ๑๐ - ๑๕ปีข้างหน้านี้จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลงเงื่อนไข

ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรั บ

โครงสรา้งเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสรมิจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับ

ดุลอ านาจของสหรัฐฯเพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ

รัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี

๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย

ผลประโยชน์แหง่ชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของ

ประเทศและกลุ่มประเทศสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ

ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะ
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กระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกัน

ของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์

และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ

พัฒนาและนาเทคโนโลยี     สีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญและช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร

ต่างๆรวมทั้งน้ ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต

พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ

โลก 

นอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและ

ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย

แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมี

แรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็น

ความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน

ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนิน

ธุรกิจการด ารงชีวติการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความพยายามใน

การกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มคีวามทั่วถึงมากขึ้นประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะ

ส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบ  ท าให้ระดับหนี้

สาธารณะในประเทศต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง

กับลักษณะการใช้พื้นที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการ

ยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดทีั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้ระบอบประชาธิปไตยและการ

ปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มขน้มากขึ้น 

 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึน้ตามล าดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับ

รายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี๒๕๓๑และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน

กลางตั้งแต่ปี๒๕๕๓และล่าสุดในปี๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น๕,๗๓๙๒ดอลลาร์สรอ. 

ต่อปีฐานการผลติและบริการหลากหลายขึน้ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมากหลายสาขา

การผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา
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ต่างประเทศในระดับสูงอาทิกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารสินค้า

เกษตรการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น

๓๘.๑ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน๓๘.๖ล้านคนอัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ๑ปัญหาความ

ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ๒๐.๐ในปี๒๕๕๐เป็นร้อยละ๑๐.๙ในปี๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในทุกระดับโอกาสการได้รับการศึกษาบริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดี

ขึ้นตามล าดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย

กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมและการเมอืงของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมทั้งกรอบความรว่มมอืที่ช่วยท าให้

ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหนา้มากขึ้น 

นอกจากนั้นประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ได้

ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้

อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการ

คลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินสารองระหว่างประเทศ

อยู่ในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมาก

ขึน้มกีารสรา้งความเป็นธรรมใหก้ับกลุ่มต่างๆสามารถคุ้มครองผูบ้ริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด

เอาเปรียบได้ดีขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาดและสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและ

การเมืองจุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับแต่คุณภาพ

คนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่ม

ทักษะฝมีอืระดับล่างผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้อง

อาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่าง

ประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตาม

ปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์

ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่
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เพียงพอการวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า

การพัฒนานวัตกรรมมีนอ้ยสาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ

จงึสิ้นเปลืองงบประมาณการด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ าขาดความ

โปร่งใสและขาดความรับผดิชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้

กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหา

ด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความ

เหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมากรวมทั้งปัญหาในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุก

ด้าน 

ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่

ส าคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา๒๐ปีต่อ

จากนี้ไปจะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุ

จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุน

และการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากรทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี

นัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อม

ลา้ในมิตติ่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคมข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ

ทุนมนุษย์ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

อย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ตอ้งปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดินที่

ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมอืงเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ดังกล่าว       จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้

สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยที่การเคลื่อนย้ายของ

ผูค้นสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรูเ้ทคโนโลยีขอ้มูลและข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การ

แขง่ขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆเร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรม
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เพื่อการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา

เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึ งมีความ

เข้มงวดมากขึน้ทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเงื่อนไข

ต่างๆดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

มากขึ้นโดยที่การปรับตัวจะตอ้งหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและ

ควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ๔ - ๕ปีต่อจากนี้ไปประเทศไทย

จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้

คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ าและปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม

โทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ

อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัย

ภายนอกและก่อใหเ้กิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหา

โอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ

ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม

กับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้

และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่า

จะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางานและการเรียนรู้ซึ่งจา

เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมี

การจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ

ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อก าหนด

วิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ดังนัน้จงึจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตรท์ี่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้

เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการ

ที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถ

พัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนีก้ารวิเคราะหใ์ห้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจากัดรวมทั้ง

ความเสี่ยงของประเทศจะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชงิยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจน

และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันการดาเนินการมีบูรณาการและ

เป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้าหมาย

และยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญ

กับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนิน

นโยบายขาดความต่อเนื่องถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิน้เปลืองทรัพยากรของประเทศดังนั้นเพื่อเป็น

การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและ

เพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่

ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความ

เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง

ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของประเทศและทิศทางในการ

ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆของบริบทโลกและ

บริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวพร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินใน

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรใ์ห้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศ

ไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้ าปัญหาการทุจริตคอรร์ัปชั่น 

และปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ

กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลง

ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลกสามารถด ารงรักษา
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ความเป็นชาติที่มคีวามมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข

อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลัง

ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน

ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่

ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่

คนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติอัน

ได้แก่การเมอืงภายในประเทศการเมอืงตา่งประเทศเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน ์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” 

ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและ

บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐการด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการด ารงอยู่อย่าง

มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมี

ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ

เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่ งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

และการอยู่รว่มกันอย่างสันตปิระสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง

เศรษฐกิจ 
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คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจติส านึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณคา่ความเปน็ไทย และมีความรับผดิชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รกัชาติ และสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

สังคมไทย เป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้าง
ฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคณุภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยา่งทั่วถึง ไม่คอร์รัปช่ัน โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพที่ดี 
ครอบครัวอยู่ดมีีสุข 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการ

พัฒนาของทุกภาคส่วนใหข้ับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ

ในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูร

ณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน

สังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง

ผลประโยชน์แหง่ชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” 

เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมี

ความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว

ทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ

มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

เสริมสรา้งศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรด์้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ     (๖) 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญของแต่ละ

ยุทธศาสตรส์รุปได้ดังนี้ 

๒ .๓ .๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายทั้ งในการสร้างเสถียรภาพ

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง

ขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศท่ีมรีะบบเศรษฐกิจสีเขยีว ระดับการปล่อยกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซตต์่ า มีพื้นท่ีสีเขยีวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
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(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก

ระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

รูปแบบใหม่ 

 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสรา้งความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้

นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม

เกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า

และการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ

พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน

กรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

และสร้างความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ

ต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน

ภูมภิาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของหว่งโซ่มูลคา่มากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและขยาย

กิจกรรมการผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม

หลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป

รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 
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-ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่ งยืนเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตร

ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนา

สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

-ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและ

การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับหว่งโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึน้ 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศ

และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ

อื่นๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมี

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืงและโครงสรา้งพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ

พัฒนากับนานาประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่ม

บทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ดา้นการตา่งประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหเ้ป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมี

ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความ

เป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญอาทิ 
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(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสรา้งเสริมให้คนมสีุขภาวะที่ดี 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจติใจใหเ้ข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคมเพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่

เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางที่ตอ้งให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การสรา้งความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อตอ่การด ารงชีวติในสังคมสูง

วัย 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เข้มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคง

ด้านน้ารวมทั้งมคีวามสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้ าเน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชงินเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(๖) การใชเ้ครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้

ความส าคัญอาทิ 

 (๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆใหท้ันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษา

ศลิปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง

เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของ

ประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน

และประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของ

ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างตอ่เนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑สาระของยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการ

ก าหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของ

ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็น

ช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ

รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการ

ดาเนนิการตามยุทธศาสตรช์าติอย่างมีบูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตาม

ยุทธศาสตรช์าติมีความตอ่เนื่องรวมทั้งมรีะบบการตดิตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา

ยุทธศาสตร์การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหาร

จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้อง

มีความเข้าใจสามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตรช์าติ 

๒.๕.๔ การยอมรับของสั งคม มีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อ

สาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน 

เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วน 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒เอาไว้แล้ว 

ดังนัน้  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลสมอพลือ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมา

ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่ง

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒มีรายละเอียดดังนี ้

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยี

ใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้ง

เศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน

หลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้ า

ทางสังคมเป็นต้นท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและ

หลักการในการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑) การนอ้มน้ าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่ม 

(๓) การสนับสนุนและสง่เสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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๒.สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจแมว้่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผา่นมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

ปี๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ต่อปีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ในปี๒๕๕๗มาอยู่ที่ประมาณ๑๙๖,๒๔๐บาทหรือประมาณ๖,๐๔๑ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อ

ปีซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income 

Country) แตใ่นระยะ๘ปีที่ผา่นมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัว

เฉลี่ยเพียงร้อยละ๓.๒ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ

เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา

อันควรโดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะ

เห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) 

ลดลงจากร้อยละ๔๑.๓ในช่วงปี๒๕๓๔ - ๒๕๓๙เป็นร้อยละ๒๕.๕ในช่วงปี๒๕๔๓ - ๒๕๕๗นอกจากนี้

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี

๒๕๔๓ - ๒๕๕๗อยู่ที่ประมาณร้อยละ๔.๙ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า

ไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่

ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี๒๕๕๓ที่

ระดับร้อยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เป็นร้อยละ๗.๒  ๒๘.๕และ ๖๔.๓ในปี๒๕๕๗ตามล าดับ) โดย

ภาคอุตสาหกรรมได้มกีารสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง 

ต่อเนื่องท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น

อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ

บริษัทแมใ่นต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปาน

กลางขัน้สูงขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่

มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การ

ชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบ
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กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้

ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ 

ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ๙.๗ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙ 

(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ๑.๑ในช่วง๓ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๗) 
 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท า

ให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้

ปานกลางซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มเีทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการ

ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐จะอยู่ในระดับที่นา่พอใจก็ตามแต่มี

แนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีที่ผ่านมาและยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศใน

ช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อน

หนา้ทั้งนีก้ารขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ๓.๓๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๙เป็น

ร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ท้าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ

และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็น

อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดา

เนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคตแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี๒๕๒๔และ๒๕๔๐แต่การให้ความส าคัญกับการรักษา

วินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อ

เทียบกับประเทศที่มรีะดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น

จุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่

จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

เฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐เป็นรอ้ยละ๔๒.๒ในช่วง๓ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่

๑๑ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนิน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ

คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก

เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่

อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและประเทศที่มี

ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีพ .ศ. 

๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็น

อันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศและในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่๓๐จาก

๖๑ประเทศช้ันน าในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี

๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการ

จัดให้อยู่ในอันดับที๒่๖จาก๑๘๙ประเทศทั่วโลก 

  ๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย

และนวัตกรรมและเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดั บต่ าเมื่อ

เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี๒๕๕๗อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์อยู่ที่๔๗และด้านเทคโนโลยีที่๔๔จาก๖๑ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับ

อันดับที่๓๗และ๔๓ ตามล าดับในปี๒๕๕๑และตลอดช่วงระยะเวลา๑๔ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) 

ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ๐.๑๗ต่อ GDP โดยในปี

๒๕๕๖ (ข้อมูลลา่สุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๐.๔๘ต่อ GDP 

โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ๕๓และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ

๔๗ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัย

และพัฒนาอยู่ที่รอ้ยละ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี๒๕๕๕ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อ

การส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี  ๒๕๕๖

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน๑๑คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ

ประเทศพัฒนาแล้วสว่นใหญ่จะอยู่ที่ระดับ๒๐-๓๐คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 



 

 34 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้าน

ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตาม

เป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ

การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้ าดิ บไม่

เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมีราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้

พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาวนอกจากนั้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน

พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัดยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น

รูปธรรมนอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการท า

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความปลอดภัยและข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบ

กิจการในต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ

ความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการด าเนิน

ธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมี

ปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่

สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน

ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น๑.๖๒ คนในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลง

เหลือเพียง๑.๓คน 

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ๓๐เป็น

ประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซึ่งจะเป็นข้อจ ากัด

ต่อการพัฒนาในระยะต่อไปก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๗และ

เริ่มลดลงร้อยละ๐.๑ในปี๒๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ในปี๒๕๕๗ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อย

ละ ๒.๒ ต่อปีในชว่ง ๑๐ ปีที่ผา่นมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย๑
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เท่าตัวและสิงคโปร์๕เท่าตัวและก าลังแรงงานกว่าร้อยละ๖๕.๑มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า

นอกจากนี้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวายซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓มี

ลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ

และอัตราการเจรญิพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึง

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอใน

การยังชพีผูสู้งอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘เป็น ๒๐.๕ล้านคน 

(ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓การเพิ่มขึ้นของผูสู้งอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายใน

การดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

เนื่องจากมีการออมนอ้ยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของ

บุตร 

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัว

เปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดย

เฉลี่ยลดจาก ๓.๖คนในปี ๒๕๔๓เหลือ ๓คนในปี ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุ่นและ

ครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคม

และครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรม

จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗เพศชาย 

๗๑.๓ปีเพศหญิง ๗๘.๒ปีแตเ่สียชีวติก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ

อุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย

แรงงานอายุ ๑๕.๕๙ปีเพิ่มขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ใน

ระดับต่ าสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มี

ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัย

และการส ารวจตา่งๆพบว่าปัญหาส าคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตและการทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่า

ต้องส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของ

การกระจายรายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างตอ่เนื่องจากร้อยละ ๔๒ในปี๒๕๔๓เหลือร้อยละ ๑๐.๙ใน

ปี ๒๕๕๖แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความ

เหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้าน

รายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของ

รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖โดยกลุ่มคนรวย

ที่สุดรอ้ยละ ๑๐ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ของรายได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐

ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลส่งผลให้การ

กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-

๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน

เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดิน

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครอง

ที่ดนิรอ้ยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุดมสีัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อย

ละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการขาด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดนิว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการ

เข้าถงึการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่าง

เขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไป

ศกึษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มฐีานะความเป็นอยู่ดทีี่สุดมโีอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญา

ตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑เท่านักศึกษาใน

เขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศกึษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง

ภูมิภาคโดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการส ารวจทรัพยากร
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สาธารณสุขในปี  ๒๕๕๖พบว่ าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุ ง เทพฯและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงาน

อิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ล้าน

คนในปี ๒๕๕๕เป็น ๒.๔๗๑ล้านคนในปี ๒๕๕๗ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

๔๒.๔ในปี ๒๕๕๗อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 

๒.๑เท่าในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ

กฎหมายเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและหนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ

ท างานนอกจากนี้ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถ

รับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙

ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ระบบ

ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑

ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี 

๒๕๕๘ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ล้านคนจาก

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ล้านคนส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐บาทครอบคลุมผู้พิการ

ร้อยละ ๘๙.๕และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มี

คุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่

ครอบคุลมกลุ่มผู้มรีายได้นอ้ยและผู้ยากไร้แมว้่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่

ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖

ครัวเรือนอย่างไรก็ตามรัฐเริ่มใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้

น้อยและผูย้ากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่อง

วินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโน้ม
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การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรม

ต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่

ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และ

งบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม

สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒แห่งในปี ๒๕๕๕เป็น ๑๕๒,๓๗๗แห่งใน

ปี ๒๕๕๖ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพรอ้ยละ ๓๒.๕๑ขององค์กรทั้งหมดและองค์กรการเงิน

ร้อยละ ๒๖.๗๗ 

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใน

สังคมในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ปีที่ผา่นมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่

มีความรุนแรงมากขึ้นน าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชน

ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก

ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นท้าให้ความ

ต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น

ตามไปด้วยพื้นที่ป่าไม้จงึถูกบุกรุกท าลายมากขึ้นโดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ 

๕๓.๓๓ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔เป็น ๑๐๒ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ในปี 

๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูก

คุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตาม

หลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชัน



 

 39 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 

หรือพื้นที่ภูเขาซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี

ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่

เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะ

ถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างตอ่เนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลายและมีการเปลี่ยนสภาพไป

ใช้ประโยชน์อื่นๆจ านวนมากเช่นการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการท านากุ้งการขยายตัวของเมืองและ

อุตสาหกรรมท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง 

๑.๕ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่าง

จรงิจังโดยไม่อนุญาตการตอ่สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆอย่างไร

ก็ตามในระหว่างปี๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นในปี ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมี

ปริมาณเพียง ๑.๖๑ล้านตันลดลงจากปี ๒๕๔๙ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ล้านตันในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์

น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างตอ่เนื่องจากปริมาณความตอ้งการสัตวน์้ าที่เพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ปีที่ผ่านมา

แต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้อง

น าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖อยู่ที่ระดับ๑.๐๘ล้านบาร์เรล

เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๔ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการนา้เข้าสูงที่สุดคิดเป็นรอ้ยละ ๗๖ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมดขณะที่การ

ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี๒๕๕๕เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑พันบาร์เรลเทียบเท่า

น้ ามันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น

ของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑

ขณะที่มกีารใชพ้ลังงานเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ

ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ลุ่มน้ าหลักน้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ล้านลูกบาศก์

เมตรขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ของปริมาณน้าท่า

ธรรมชาติมีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗แอ่งน้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ าบาดาลรวมประมาณ 
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๑.๑๓ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มี

อยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจ ากัดใน

เรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูงขณะที่ภาพรวม

ความต้องการใช้น้ าในประเทศในปี ๒๕๕๗มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่

ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆมีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่

สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน

เมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้ม

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนตอ่วันเพิ่มสูงขึน้จาก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑

กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙และมี

การน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  

๑๙.๙ล้านตันในปี  ๒๕๕๖ ของเสียอันตรายในปี  ๒๕๕๗มีประมาณ ๒.๖๙ล้านตันโดยขยะ

อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ต่อปีเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ

ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้หาก

ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่การจัดการของเสีย

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน า

ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหมม่ากขึ้นแต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่

อย่างตอ่เนื่องเนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี

๒๕๕๗พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาส าคัญ

ได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซโอโซนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด

จังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะที่พื้นที่อื่นเช่นกรุงเทพฯปทุมธานี

เชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับ

ผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่

ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก 
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EURO ๓เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยานการ

เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด าอย่างไรก็ตามปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือ

ปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดี

ขึ้นเป็นล้าดับโดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) และ

ประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้ า

ในช่วง๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมี

แนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสาเหตุส าคัญมาจาก

การชะหนา้ดินที่มปีุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์และการระบายน้ าเสียจากชุมชนระบบบ าบัด

น้ าเสียรวมของชุมชนมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการ

เจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่

ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึน้ได้เพียงรอ้ยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโตลดลง 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความ

ต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒

การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 

๒๕๓๓ปริมาณ๒๒๙.๐๘ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ าและเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี๒๕๔๗โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อย

ละ ๓.๓ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลด

ก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่มกีารด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

ในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็น

ภาคที่มคีวามส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

ของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมี

ความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัย

แล้งวาตภัยและดนิถล่มสร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่

มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของ

จ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวน

มากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับ

ประเทศที่มคีวามเสี่ยงตน้ๆของโลก 

๒.๔ ด้านการบรหิารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  

จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่

เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรร

มาภบิาลอยู่ในระดับที่ตอ้งเร่งแก้ไขสถานการณด์ังกล่าวถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้

ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรร

มาภบิาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการสร้างระบบบริหาร

กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ. ๒๕๕๒มีอย่างน้อย ๖ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลัก

คุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความ

คุ้มค่าขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ

ท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ

ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภบิาลมีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิ

ชอบหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและ

ข้าราชการกระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยง

ภาษีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับ

ประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญหาการ

บริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ

แสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต

หรือปกปิดข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา

จรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณของวชิาชีพได้ 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔โดย

สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียน

ที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ที่มี

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% 

แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาส

ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสรา้งความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับใน

ระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบรหิารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓

ส่วนได้แก่บริหารราชการส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้

หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการ

ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ

บริหารงานของคณะรัฐมนตรซีึ่งมีหน้าที่รับผดิชอบบริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการก าหนดนโยบาย

เพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน

โครงสรา้งของหนว่ยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. ๒๕๔๕มีการ

ก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือ

ทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้อง

แก้ไข การกระจายอ านาจให้แก่อปท.ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๔๐และ ๒๕๕๐และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 

๑และฉบับที่ ๒นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพิ่ม

รายได้ในการด าเนินงานของอปท.โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๓สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อ

รายได้รัฐบาลคิดเป็นรอ้ยละ ๑๓.๓๑เพิ่มขึน้เป็นรอ้ยละ ๒๕.๑๗ 
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ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐และร้อยละ ๒๘.๒๑ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้ว

ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่อปท . ฉบับที่ ๑จ านวน ๑๘๕ภารกิจจาก

ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒จ านวน ๗๕

งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔งาน/กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นจ านวน ๙.๘๕๐คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕คน

ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัยจ านวน ๗๙คนและลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘

คนอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบลท้าให้การจัดบริการสาธารณะ

ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการซื้อเสียงท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบ

ธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง

ร้อยละ ๙.๙๐ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ .ศ. ๒๕๔๙และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ใน

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒และ

ร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับส่งผลให้อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่นการเป็นแหล่ง

ที่ตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ชื่อเสยีงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝง

และแรงงานต่างดา้วได้อย่างมขีอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

เป็นอย่างมากพัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการ

ทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความ

ซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต

คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์

จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง

นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่วา่จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการ

ต่างๆที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆยังไม่สามารถที่จะ

เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : 
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CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทยได้ ๓๘คะแนนจากคะแนน

เต็ม ๑๐๐คะแนนอยู่อันดับที่ ๘๕จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศ

ไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ที่ได้ ๓๕คะแนนอยู่อันดับ ๑๐๒โดยเมื่อเทียบกับประเทศใน

กลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์สว่นประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน

และมาเลเซียได้ ๕๒คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมคีอร์รัปชั่นนอ้ย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณฐีาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 

๓.๘ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓)ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพ

การผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘

ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕)การลงทุน

ภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗

ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ปี

ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 

๓.๘ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ

ขยายตัวในกรณีฐาน 

   ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้

ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้นเมื่อค านงึถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงาน

ที่จะหดตัวเร่งขึน้เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๔ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นใน

การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของ

ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิต

เพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศต่างๆที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแล
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ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา

ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลารส์รอ. ต่อคนตอ่ปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครอง

ชีพของประเทศส าคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่

เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ในประชาคมภูมภิาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลใหอ้ัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผูสู้งอายุเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนที่มศีักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 

คนและคาดการณ์วา่ในปี ๒๕๘๓จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผูสู้งอายุ ๑คนการ

ขาดแคลนก าลังแรงงานท าใหต้้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝมีอืแรงงานจะช้าลงผลติภาพแรงงานไทยอาจ

เพิ่มขึน้ช้าปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพืน้ฐานที่จ าเป็นซึ่งจะเป็นปัญหา

ต่อเนื่องที่ส่งผลตอ่คุณภาพชีวติของคนไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของ

ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่

เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึน้เป็นตัวเลขเบือ้งตน้สศช. จะค านวณใหม่อกีครั้ง 

เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 

๒๕๔๖ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลารส์รอ. ต่อคนตอ่ปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้

โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการ

กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพื้นที่และบางสาขาการ

ผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงท้าให้สัดส่วนรายได้

ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ของประชากรมีความแตกต่าง

กันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ายังส่งผลใหเ้กิดปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม

การแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
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๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความ

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของ

ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการ

แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของแรงงานในภาคเกษตรรวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้ง

ขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี

ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด

การขนส่งมีต้นทุนต่ าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้ความ

ต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 

๓.๑.๕ การบรหิารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.๒๕๕๘วางกรอบด้านการ

บริหารจัดการภาครัฐเอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.๒๕๕๘มีมาตราส าคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กลไกการพัฒนาอาทิมาตรา ๖๙หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้

เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้

ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัด

ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภบิาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจายอ านาจและจัดภารกิจอ านาจหน้าที่และ

ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไก

ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา 

๘๙รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ

ยั่งยืนทางการคลังและการใชจ้า่ยเงนิแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคมมีระบบ

ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบัน

ทางสังคมอาทิมูลนิธิสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์

เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสทิธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรร
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มาภิบาลการทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือนการบริหาร

จัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจเพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดัน

ให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวนแนวนโยบายมาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้

เหมาะสมมากขึ้น 
 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 

๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 

๑๐ของประชากรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุเช่นญี่ปุ่นอเมริกายุโรปขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมากโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ

ขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้มีความต้องการ

สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา

ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พักอาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบ

ต่างๆรวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มกีารใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับกระบวนการ

ผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 

Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ

ต่างๆเช่นโทรศัพท์มอืถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการ

ของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึน้โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่

ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆหลายประการตอ่การยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่

๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการ

พัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน

ประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอ่ไป 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการน าประเด็น

ด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศ

โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบ

ธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐมแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ากึ่ง

ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึงยังมี

แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ

การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจที่ตอ่เนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวน

ตลอดช่วงแผนฯ ๑๒เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลาย

แผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่

มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก

หากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความก้าวหน้าในการ

ติดตอ่สื่อสารการขยายตัวของเครอืข่ายทางสังคมออนไลน์สง่ผลใหม้ีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต

ทัศนคติและความเชื่อในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรม

การบริโภคของคนในประเทศ 
 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผล

กระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝน

ขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม

แหล่งน้ าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อ

สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ าเกิดการกัดเซาะชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการัง

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพ

พลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและ

ดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศรวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง เตรียมพร้อม

รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแขง่ขันทางการค้า 

๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค .ศ. ๒๐๑๕คือการจัดท้า

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง

เวลา ๑๕ปีโดยสหประชาชาติใหก้ารรับรองแลว้เมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วยเป้าประสงค์ 

(Goal) จ้านวน ๑๗ข้อและเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนว

ทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีระบบ

การศึกษามีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้าง

พื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืนเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการ
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ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมคีวามยุติธรรมและสง่เสริมความเป็นหุ้นส่วน

เพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

 

๔กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท า

ให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 

๑๑และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึด

คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน

ผา่นประเทศไทยจากประเทศที่มรีายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มรีายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุขและนา้ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนร์ะยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติที่สศช. ได้จัดท าขึน้ 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลาง

ด้านการขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service 

Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี

นวัตกรรมสูงที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 
 

๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑

บาท (๙,๓๒๕ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี(๓) ผลิตภาพ

การผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕

ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ

สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
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(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-

Economic Security) และมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศกึษาและการเรียนรูไ้ด้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มคีวามเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีสว่นร่วม 

(๒) ขจัดการทุจรติคอร์รัปชั่น 

(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 

๕.แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวจิัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและ

นวัตกรรมทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการ

บริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ

โดยใหค้วามคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญา 
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๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงานให้มทีักษะความรูแ้ละสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี

ของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้ง

ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการ

ผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงาน

สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มผีลติภาพการผลิต 

สูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้า

กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ

แรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว

และด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพิ่ม

สัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง

การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็น

ศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น

โครงขา่ยหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่

มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ

ประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่น

อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมภิาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า

เกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความ

เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด

ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน

จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้ง

ด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็น
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การประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณา

พันธุ์พชืที่เหมาะสมกับศักยภาพของพืน้ที่และแหลง่นา้ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไก

ตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง

พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้าและทางอากาศเร่ง

พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใหค้รอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

และส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่

สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการ

พัฒนาเชิงพืน้ที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่

มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริม

การสรา้งความเชื่อมโยงดา้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศ

ที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด

อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหลง่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐาน

รายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการ

ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน

การค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการ

เคลื่อนย้ายเงนิทุนระหวา่งประเทศเป็นต้นส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาค

การผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ้านวย

ความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้น

สูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัย

และพัฒนาเชิงพาณชิย์การจัดตัง้ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้

ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้

มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงาน

ให้มกีารพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมอืแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มใหก้ับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการ
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ท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟู

สุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล

ครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ

ทั่วถึงโดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศกึษาใหม่เพื่อสรา้งความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการ

จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด

การศกึษา 

(๓) พัฒนาคณุภาพครูทั้งระบบตั้งแตก่ระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือก

ให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผูเ้รียนและ 

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรูโ้ดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง

ระบบการศกึษาตั้งแตร่ะดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตร

และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้

เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่

อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง

ความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข

บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้

ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนา

ศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  

(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อ

น ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้

ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อน

นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มตี่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูง

วัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบ
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การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่าง

บูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความ

พร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใน

การใชชี้วติประจา้วันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพิ่ม

ผลติภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมโีอกาสเข้าถึงการเรยีนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมี

มาตรฐานปรับโครงสรา้งค่าจา้งแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดัน

ให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการ

ผลติทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพืน้ที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร

ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง

อย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและ

กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ

สาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการ

พื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ

ท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง

ด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้าพ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ

หน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่ เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้าน

กฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าเช่น

กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดนิเป็นต้น 
 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
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๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค

สาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบ

สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้าง

ความสามารถในการบริหารจัดการเมอืงตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดยค านึงถึง

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและ

ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้าขนส่ง

และโลจสิติกส์ให้มคีวามสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาค

เข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่

ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์

การบริหารจัดการแรงงานต่างดา้วและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้าน

การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมภิาคมากขึน้ 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลัง

ของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

และเป็นธรรมเพิม่พืน้ที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มคี่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนว

ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้

กระจายการถือครองที่ดินจัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษี

ที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือ

ครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็น

ระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตัง้องค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่เช่นคณะกรรมการลุ่มน้ า

และองค์กรผู้ใช้น้ าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด

ปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้
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มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุ

ที่ใชแ้ล้วที่มปีระสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษี

และค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินคา้เป็นต้น 
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับ

ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริม

ผูป้ระกอบการให้สามารถปรับระบบสู่หว่งโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุม

มลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดีใหก้ับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไก

การคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดใน

พื้นที่วิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็น

พลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้

กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดท า

แผนแมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือ

กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการ

บริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถใน

การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลด

ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือน

ภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่

สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Resilience City)         
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การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนว

ป้องกันตามธรรมชาติและการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี

ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 

 ๕.๖ การบรหิารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทาง

ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการ

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและ

ราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิ

บาลคดีทุจรติคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแตล่ะยุคสมัยฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ

ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการ

เล็กกะทัดรัดแตม่ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการ

เปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ

เชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพืน้ที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการ

ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นจ านวนมากและเป็นโครงการที่มผีลกระทบในวงกว้าง 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  (๑) แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง ๒ (พ.ศ.2557 - พ.ศ.2560) 
   

  จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบกับการพิจารณาจากความต้องการของภาคประชาชน 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของกลุ่มจังหวัด (SWOT) จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน

กลุ่มของจังหวัด ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ เอกชน และภาครัฐ โดยค านึงถึงความเชื่อมโยง

สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับภาพ 

สามารถจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

๒ ได้ ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
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 วิสัยทัศน์ 

  “ศูนย์กลางสนิค้าเกษตรปลอดภัยที่มนีวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมล้ าค่า ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
 

 ทศิทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

  ๑. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่าและนวัตกรรม 

เพื่อตอบสนอง ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

๒. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสากล 
 

พันธกิจ 

  ๑.ผลิตและแปรรูปข้าว สินค้าเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดย

ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า 

๒.พัฒนาการตลาดการค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายทั้งในและตา่งประเทศ 

๓.พัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ ตลาดไมซ์

(MICE)เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
 

 เป้าประสงค์ 

  ๑.ผลผลิตข้าวและสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ แปรรูปด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า มคีุณภาพมาตรฐาน 

๒.เพิ่มช่องทางการตลาดค้าข้าวและสินค้าเกษตรสู่ตลาดเป้าหมายสากล 

๓.เชื่อมโยงการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชงิเกษตรและเชงิ

สุขภาพตลาดไมซ์(MICE)เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลและชุมชนมสี่วนรว่ม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ๑.พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของสินค้าเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วย

นวัตกรรม เพื่อสรา้งมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน      

ตัวชี้วัด (KPI)      

๑.ผลผลิตต่อไร่และจ านวนผลิตภัณฑ์ของสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูปได้

มาตรฐานเพิ่มขึน้ (ปีละ 2%)      

๒.พืน้ที่การผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานเพิ่มขึน้ (ปีละ 2%)      

๓.ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน(ปีละ 2%)      

๔.ร้อยละของเครือข่าย/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัยเพิ่มขึ้น(ปีละ 2%)      
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๕.รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า เพิ่ม

ขีดความสามารถ ในการแขง่ขัน (ปีละ 2%)                  

แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)      

๑.๑.พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน แหลง่น้ า และระบบบริหารจัดการน้ า เพื่อการขนส่ง และ

ระบบโลจสิติกส์ ส าหรับรองรับการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว      

๑.๒.พัฒนากระบวนการผลิต แปรรูป การตลาด ข้าว/สินค้าเกษตรปลอดภัยและ

อินทรีย์ได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning)      

๑.๓.ยกระดับคุณภาพชวีิตบุคลากรด้านการเกษตร      

๑.๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้าวและสินค้าเกษตรในการ

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าของกลุ่มจังหวัด๒.พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว 

ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจติอลเพื่อคนทั้งมวล      

ตัวชี้วัด (KPI)      

๑.ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)      

๒.จ านวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)      

๓.ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ 2%)      

แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)      

๒.๑ พัฒนา/ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางการเชื่อมการท่องเที่ยว ตามมาตรฐาน

การท่องเที่ยว      

๒.๒ พัฒนาสนิค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐาน      

๒.๓ พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว      

2.๔ พัฒนาผูป้ระกอบการและบุคลากรด้านท่องเที่ยว 

 

 2. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.25๖๑ - พ.ศ.256๕) 

  วิสัยทัศน์  

   “เมือง เศรษฐกิจพอเพียงต นแบบ และเมืองน าอยู น ากิน  น า เที่ ยว 

ระดับประเทศ”  

 

 

  พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
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  พันธกิจ 

  1. เสริมสรางขดีความสามารถของจังหวัดรองรับการแขงขัน รองรับการพัฒนาตามทิศ

ทางการพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว  

  2. เสริมสรางความพรอมของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เขมแข็งเปนมิตรกับสิ่งแวดล

อม และสรางรายไดสูชุมชน สรางงาน อาชีพแกประชาชน สรางเศรษฐกิจจังหวัด  

  3. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาแบบ 

ครบวงจรใหมีศักยภาพในการผลิตที่มคีุณภาพ  

 4. เสริมสรางสังคมคุณภาพ ใหมีสุขภาวะ เรียนรู และปรับตัวไดอยางมีศักยภาพในการ

จัดการตนเองเปนชุมชนพอเพียง ประชาชนมคีวามมั่งคงในชวีิตเปนชุมชนปลอดภัย อบอุน นาอยู  

 5. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยการมี             

สวนรวมของทุกภาคสวน  

  6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกสรองรับการพัฒนา    

 เศรษฐกิจ สงัคม ความมั่นคง และคุณภาพชวีิต 

  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด 

 สมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับใหมีความพรอมรองรับยุทธศาสตรจังหวัด และ ทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ  

  เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 

   1. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเที่ยว 

การค้าการลงทุนเติบโตอยางตอเนื่อง 

   2. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางทั่วถึงทั้งจังหวัด ความเหลื่อมล้ าทาง เศรษฐกิจและสังคม

ลดลง   

   3. ประชาชนมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตเรียบงาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเปน ฐานในการด าเนินชีวติ มีความสุข มีขดีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดสูง  

   4. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุล 

ระหวางอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม ขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจ และสังคมที่เป

นมิตรตอสิ่งแวดลอมมีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการ

บริหารจัดการน้ าใหสมดุล  
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ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue) 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความมั่งคั่ง ดานเศรษฐกิจจากฐาน การทองเที่ยว 

การคา การบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร 

  เป้าประสงค์ 

  1.1 เพชรบุรีมคีวามเติบโตทางดานเศรษฐกิจ มีการกระจายรายไดสูชุมชน ประชาชนมี

อาชีพและรายไดที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานชุมชนเขมแข็ง 

  1.2 การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสจังหวัด สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยง               

อยางเปนระบบ รองรับการคา การเกษตร การทองเที่ยว และการพัฒนา  

  1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีความเขมแข็ง ครบวงจร เชื่อมโยง ระหวางจังหวัด 

กลุมจังหวัด ยกระดับสูภูมภิาค อาเซียน และ นานาชาติ  

  1.4 ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสงออก สินคา ทาง

การเกษตร สามารถสรางรายไดใหกับจังหวัด สรางงาน อาชีพ และรายไดแกชุมชน ประชาชน  

  1.5 ภาครัฐมีความพรอมในการหนุนเสรมิการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ 4.0 

   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และ สังคม

คุณภาพที่พึ่งตนเองไดดวยศาสตรพระราชา  

  เป้าประสงค์ 

  2.1 พัฒนาชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง และสงเสริมการสรางและขยายระบบ ส วั ส ดิ ก า ร

ชุมชน ทุนชุมชนสวัสดิการสังคม     เพื่อรวมสรางสังคมเมอืงเพชรบุรีนาอยู พึ่งตนเองได  

  2.2 เสริมสรางความพรอมของจังหวัดใหมีศักยภาพในการเปนเมืองแหงการเรียนรู   

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงกาวสูสากล  

  2.3 เสริมสรางความมั่นคงและความสงบเรียบรอยดวยกลไกชุมชน หมูบาน และ

การบูรณาการภาครัฐเพื่อความมั่นคง ของพืน้ที่แบบเขมขน และทันสมัย  

  2.4 พัฒนาบริการรัฐลดความเหลื่อมล้ าาทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิง

รุกของภารกิจแหงรัฐทั่วทุกพืน้ที่  

  2.5 สรางเมืองแหงสุขภาวะที่เขมแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี และอยูดีมีสุขดานกลไก

ชุมชน และความฉลาดรขูองตนเอง อยางเทาทัน 

  2.6 สงเสริมธรรมาภิบาลในหนวยงานรัฐที่มีความเข็มแข็ง และสรางสรรคสังคม

เพชรบุรีที่ซื่อตรง โปรงใส 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม อยา

งสมดุล และยั่งยนื  
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  เป้าประสงค์ 

  3.1 พัฒนากระบวนการจัดการและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมใหยั่งยืนตลอดทั้งตนน้ า  กลางน้ า ปลายน้ า 

  3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสาธารณภัยใหมีมาตรฐาน รองรับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และการดูแลคุณภาพชวีิต ประชาชน  

  3.3 พัฒนาสภาพแวดลอมเมอืงใหนาอยู สะอาด รมรื่น ดวยธรรมชาติ และการจัดการ

ในระดับสากล   

3.4 สงเสริมการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และการใชประโยชนอยางรูคุณคารองรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสราง คุณภาพชวีิต และการเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

  “สมอพลือ เป็นดินแดนที่นา่อยู่ เศรษฐกิจมั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่ดี” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริง

ของพื้นที่ ที่มาจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยนโยบายของรัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบล เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวไปสู่โลกแห่งการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ได้ก าหนดยุทธศาสตรใ์นการพัฒนาได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุม้ครองทางสังคม   

  2. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการ 

  3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชน 

  ๔. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจชุมชน 

2.3 เป้าประสงค์ 

  1. ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางด้านสังคมในด้านสุขภาพ สวัสดิการ และความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  2. ส่งเสริมการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนในท้องถิ่น 

  3. สนับสนุนการด าเนินงานด้านกีฬาและนันทนาการ 

  4. จัดบริการดา้นสาธารณสุขทั้งด้านส่งเสริมป้องกันและการรักษาและฟื้นฟู 

  5. พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเพียงพอ 

  6. จัดให้มนี้ าเพื่อการบริโภค 
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  7. ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 

  8. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  9. การบริหารจัดการในองคก์ร มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ 

  10. จัดบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุก

พืน้ที่ 

  11. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  12. ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบอินทรีย์ 

  13. พัฒนาสง่เสริมสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

  14. พัฒนาการด าเนินชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  15. ปรับปรุงภูมิทัศน ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

2.4 ตัวชี้วัด 

  1. ประชาชนมคีุณภาพชวีิตดีขึน้ ร้อยละ 10 

  2. ประชาชนมคีวามรู ้เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

  3. ประชาชนมแีหลง่น้ าในการอุปโภคบริโภค เพิ่มมากขึ้นรอ้ยละ 5 

  4. การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสทิธิภาพสูงขึน้รอ้ยละ 80 

  5. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ มีโครงสร้างพื้นฐานให้บริการ ร้อยละ 

100 

  6. ชุมชนในต าบลสมอพลือ เป็นชุมชนน่าอยู่ รอ้ยละ 60 

  7. ชุมชนมรีายได้เพิ่มขึ้นในอัตรา รอ้ยละ 5 

  8. ชุมชนมสีภาพแวดล้อมที่ดี ร้อยละ 60 

2.5 ค่าเป้าหมาย 

  1. คุณภาพชวีิตของคนในชุมชน 

  2. ประชาชนมคีวามรูม้ากขึ้น 

  3. การได้รับบริการด้านโครงสรา้งพื้นฐานสะดวกรวดเร็วและเพียงพอ 

  4. ประชาชนมศีักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 

  5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดทีุกภาคส่วนมีสว่นร่วม 

  6. สภาวะสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่ 

2.6 กลยุทธ์ 

  1) การพัฒนาคุณภาพชวีิตและคุ้มครองทางสังคม 

   1.1 แผนงานงบกลาง 

   1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

   1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
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   1.4 แผนงานสาธารณสุข 

   1.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

   1.6 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม 

   1.7 แผนงาน 

 2) การบริหารจัดการ 

  2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 3) การพัฒนาเมืองและชุมชน 

  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 4) ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

  4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  4.2 แผนงานการเกษตร 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 

  2. การพัฒนาระบบการศกึษาให้มคีุณภาพ 

  3. การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 

  4. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่โดยได้รับการบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น

เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

  5. การพัฒนาระบบการบริการของรัฐที่ดแีละการมสี่วนรว่มของประชาชน 

  6. การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ มีความ

เชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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3. การวเิคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 3.1 การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis Demand (Demand Analysis)/Global Demand) และ Trend 

ปัจจัยและสถาการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์

ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ดา้นสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 25๖0 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ จึงมี

บทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่

ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แตย่ังขยายบทบาทหนา้ที่ออกไป 

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่

เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นดว้ยภารกิจที่มมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากร รายได้ ทั้งที่ท้องถิ่น

จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด 

การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมาย

ดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากร

เหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตาม

แผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาควบคุมติดตาม วัด และ

ประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น  จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มี

ความโปร่งใส และพรอ้มที่จะให้มกีารตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 

 ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ ดว้ยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรค) 
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 จุดแข็ง(Strengths : S) 

 1. ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการ

ปกครอง 

 2. ระบบการบริหารจัดการขององค์กรมคีวามเข้มแข็ง 

 3. มีทุนทางสังคม มคีวามเป็นพี่นอ้ง ภูมปิัญญาชาวบ้าน ผู้รูต้่างๆ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

 4. มีกองทุนหมูบ่้าน กลุ่มองค์การตา่งๆ ในหมูบ่้าน 

 จุดอ่อน(Weaknesses : W) 

 1. ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการท างานที่มีประสทิธิภาพและทันสมัย 

 2. กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มแบบเข้มแข็ง 

 3. เกษตรกรขาดความรู้ ทักษะในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ขาดทักษะการบริหารจัดการด้าน

ตลาด 

 4. ประชาชนยากจน รายได้ไม่แน่นอน 

 5. ขาดแหลง่ธุรกิจและพาณชิยกรรม 

 6. ขาดแคลนแหลง่น้ า 
 

โอกาส (Opportunities : O) 

 1. รัฐบาลมีนโยบายที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีอ านาจในการบริหารงานอย่าง

เต็มที่ในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 2. การด าเนินชีวติตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 ปัญหา อุปสรรคหรอืข้อจ ากัด  (Threats : T) 

 1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องพัฒนา 

 2. ไม่มแีหลง่น้ าทางการเกษตร 

 3. อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ท าการเกษตร รายได้หลักมาจากการขายผลผลิตทาง

การเกษตร ราคาสนิค้าทางการเกษตรในบางครัง้ตกต่ า 

 4. ภัยธรรมชาติ ภูมอิากาศแปรปรวน ภาวะขาดแคลนน้ า มแีนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น 

 5. การก าหนดราคาสนิค้าทางการเกษตร ขึน้อยู่กับกลไกจากตลาดภายนอก 
 

 จากการวิเคราะห์สภาพต าบลสมอพลือ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis แล้วท าให้เราทราบว่า 

องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ มีระบบบริหารและการจัดการที่ดี มีความรวดเร็ว มีความเข้มแข็ง 

และยังได้รับความร่วมมือร่วมใจ ในการท ากิจกรรมต่างๆ จากประชาชนในต าบล บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

มีศักยภาพในการท างาน ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างรายได้  จุดอ่อนคือขาดแคลนเครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการท างานที่มีประสทิธิภาพ และทันสมัย ประชาชนมฐีานะยากจน รายได้ไม่แน่นอน ขาด

การรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง กลุ่มอาชีพไม่มีระบบบริหารจัดการด้านตลาดที่ดี ขาดแหล่งธุรกิจและพาณิชยก
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รรม ขาดแหล่งน้ าในการท าการเกษตร จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ยังมีโครงการอีกจ านวนมากที่ต้อง

ด าเนนิการพัฒนา แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมีขอ้จ ากัดในด้านงบประมาณรายได้ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

บริบทภายใน 

  ภาพเศรษฐกิจไทย ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ย

ร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (๒) การ

ลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 13 (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว

ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย

ร้อยละ 3.0 (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย้อยละ 5 และ (๖) ก าลังกรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 

0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้

เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 โดยมีค่ากลางของ

การประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง

ในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 - 2574 ) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว

เฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าว ท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน

ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ 

(๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

จะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชาชนผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 

2570 ซึ่งส่งผลใหอุ้ปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การ

เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า

ไทย (๕) ภาระการใชจ้า่ยเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาประเทศ

เพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมขี้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ

รายได้ขั้นสูง ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้น

ของรายได้ และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญ ๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความ

สุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี

ความภาคภูม ิมเีกียรตแิละศักดิ์ศรใีนประชาคมภูมภิาคและในเวทีโลก 
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลใหอ้ัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผูสู้งอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คน ที่มี

ศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลอืประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 

คน แบกรับผูสู้งอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ตอ้งน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ซึ่งสง่ผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝมีอืแรงงานจะช้า

ลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นมา ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขัน้

พืน้ฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชวีิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรมโรค

ระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา

สินคา้และบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะ

ค านวณใหมอ่ีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่ง

อยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ต่อคนต่อปีค้นพบและข้อเสนอสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ

หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมมากขึ้น 

บริบทภายนอก 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 - 2643 (ค.ศ.2001 

- 2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 

ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ

ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ

สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา

ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน

รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ

อัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology  กับ  Operational 

Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Thing (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง 
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ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความ

ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการ

แขง่ขันลดลง 
 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 

  (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้ านการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นให้

ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

  (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง

โอกาสที่ส าคัญ ๆ หลายประการ ต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) 

การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการ

พัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตใน

ประเทศเพื่อนบ้าน และ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต

ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอ่ไป 

  (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน

ของการคา้และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม ตอ้งปรับตัวเพื่อพัฒนาผลติภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน

ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน

มากขึ้น โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้ม

ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่ งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น 

รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา

ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของ

เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง

และยั่งยืน 



 

 73 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  องค์การบริหารส่วนต าบลสมอพลือ 

 

  (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 

12 เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมรกิาในชว่งต้นแผนพัฒนาฯ 

และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรป ในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหา

การสั่งสมหนีส้าธารณะในประเทศส าคัญต่าง ๆ ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนา

ไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก หากมาตรการปฏิรูป

ในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

  (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการตดิต่อสื่อสาร การ

ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลใหม้ีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอ่วิถีชีวติทัศนคติ และ

ความเช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู ้และพฤติกรรมการบริโภค

ของคนในประเทศ 
 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณค์วามเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิ

ของโลกเพิ่มขึน้ ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 

ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทาง

การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาทในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิด

โรคระบาดใหม ่เกิดความเสี่ยงตอ่การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบ

นิเวศชายฝั่ง พื้นที่ ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงานและ

ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

  (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม

เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว และดินโคลนถลม ส่งผล

กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มแข็งและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแขง่ขันทางการค้า 

 

 

 


