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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุ มคณะกรรมกรรจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี ่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิ จที ่ “พึ ่งพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย



ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ                                     

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ ่งภายใต้เงื ่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มที ่จะ
ขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทา
ให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิ



ภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่ อนไขการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่
สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของ
ทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การ
ผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของ
โลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื ่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน                                                      

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี  
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก 
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 



นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสู งและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมี เป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
มานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบี ยบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และท่ีสาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิ



วัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ ้นทั ้งในเรื ่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือ
กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนำไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้ก ารมอง
ภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย



พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ขอ งโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวที
โลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเ อกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอานาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี ่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื ่อมั ่นในกลุ ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสร ิมสร ้างความม ั ่นคงของสถาบ ันหล ักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั ่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 



(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู ้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 



(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู ้คุณค่ าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู ่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

เร่งอนุรักษ์ฟื ้นฟูและสร้างความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั ่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

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



๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

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

 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื ่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี ่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ 
 
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนำไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 



๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่าง
การเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว  โดยเทศบาลได้พิจารณาจัดทำแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีให้
มีควสามสอดคล้องกับยุทธษสสตร์ของแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  โดยมุ่งเน้นพัฒนา
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  การรบริหารจัดการใน
ภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  โดยรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ   ธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู ้ส ูงอาย ุ การเก ิดภ ัยธรรมชาติท ี ่ร ุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด ้านต่างๆ ทั ้งเศรษฐกิจ ส ังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้กา ร
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 



๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน
ปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที ่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่า
ระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวม
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗  นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม



การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื ่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก 

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที ่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓ , ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ 
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  



๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน  ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ  ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำ
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้
ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุน
ของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว



มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี ่ยนแปลงไปทำให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้
สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ 
สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื ่อมล้ำระหว่างกลุ ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพใน การบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 



(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื ่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื ่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเ พ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
บูรณาการเป็นแผนตำบลเพื ่อเชื ่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แผนพัฒนาอำเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื ่อให้ได้ร ับการสนับสนุนทั ้งในด้านองค์ความรู ้และงบประมาณในกิจกรรมที ่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

 
 



๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการ

ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื ่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน
ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการ
นำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 
๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการ
สูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวน



ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ
ต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล
ขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 
๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวน
ไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณ
น้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อย
ละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจั ดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ



เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงาน
เพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย 
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะ
พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำ
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรื อ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔  โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 



๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลั กการกระจาย
อำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏริูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น 
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด
ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลน
รายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด      

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนลา้น
บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น



และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเปน็องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื ่อความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ 
๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้น
เป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) 
การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการ
เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มข้ึน
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก



รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มข้ึน
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ข้ันต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาส

การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื ้นที่นั ้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ ่นทั ้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู ่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่ งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือทำให้
จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวน
มาก 

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

บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ



อย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และ
มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมาก
ขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้าน
การท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไป
ทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง



พื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ ่งเน้นให้
ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมา
ซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู ้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึน
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนา
ฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการ
สั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของ
โลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง



ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 
๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) 
จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื ้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย ั ่งยืน ลดความไม่ เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้

การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 



(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงว ัยมีความมั ่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและเสร ิมสร ้างธรรมาภ ิบาลในการบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ    
 

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

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 



๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื ้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 



รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติ ดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนใน



ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการ
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับ
ผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื ้นที ่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื ้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 



๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที ่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  

โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วน
นำระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 



๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซยีน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการ
ป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก

ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความกา้วหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 



๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคสว่น
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 
 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พ.ศ.2561-2564 
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการบริหารราชการระดับพื้นที่แบบ

บูรณาการ ในรูปของการรวมกลุ่มของจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคม
วัฒนธรรม และศักยภาพการพัฒนาเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาระดับพื้นที่มีความ
ชัดเจน มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างจังหวัด และเกิดการใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กลุ่มจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2556 โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดรวม 19 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลางตอนบน 
(กลุ่ม 1) กลุ่มภาคกลางตอนบน (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม 2) 
กลุ่มภาคกลางตอนล่าง (กลุ่ม3) กลุ่มภาคตะวันออก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ่ม 1) กลุ่มภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน (กลุ ่ม 2) กลุ ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กลุ ่ม 3) กลุ ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคใต้ ( กลุ่ม 1) 
กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 2) กลุ่มภาคใต้ (กลุ่ม 3) กลุ่มภาคใต้ชายแดน (กลุ่ม 1) กลุ่มภาคใต้ชายแดน (กลุ่ม 2) 

ในขณะนั้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ าพูน ลำปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ต่อมาได้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 
เห็นชอบการปรับปรุงกลุ่มจังหวัดจากเดิม 19 กลุ่มจังหวัดให้เหลือ 18 กลุ่มจังหวัด โดยใช้แนวทางเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ซึ่งกาหนดการแบ่งกลุ่มจังหวัดโดยคานึงถึง (1) ความสัมพันธ์
เชื ่อมโยงระหว่างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (2) ความเกี่ยวเนื่องทาง
เศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุนเพื ่อมูลค่าเพิ ่มและการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน (3) 
ยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาเร่งด่วนร่วมกันของประเทศ ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างจังหวัด โดย
มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับลักษณะเขตพื้นที่ ที่ติดต่อกัน หรือเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกัน
หรือต่อเนื่องกัน เป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นของการจัดกลุ่มจังหวัด ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคล้องกันหรือเกื้อหนุนต่อกัน เป็นแนวการพิจารณาขั้นที่สอง และประการสุดท้ายพิจารณาจาก
ความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุนเพื่อมูลค่าเพิ่ม และการได้เปรียบในการแข่งขัน
ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จาเป็น ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างจังหวัด ทั้งนี้ ได้กา
หนดให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเดิม แบ่งออกเป็น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัด



เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดน่าน 
พะเยา เชียงราย และแพร่ 

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งดังกล่าวได้กำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัดเพื่อรับผิดชอบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และเป็นผู้ใช้กลไกการบูรณาการ 
การจัดทาแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด โดยจะเป็นแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กลุ่มจังหวัด โดยสาหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) มีศูนย์
ปฏิบัติการของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนสู่สากล  บนพ้ืนฐานความโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคม
น่าอยู่ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
1. พัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่สากล 
2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการเกษตร การค้า และการลงทุน 
3. เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ 
4. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนระหว่าง
ภูมิภาค 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
2. ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่าย การค้า การลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาเกษตรมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนา
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 

➢  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 

2560) นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ทุกภาค
ส่วนใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย โดยในการทบทวนและ
จัดทำแผนพัฒนาฉบับดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานหลักการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในมิตินโยบาย 
(Policy) ภารกิจ (Function) และพื้นที่ (Area) โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติ ปัญหา ความต้องการของประชาชน ตลอดจนศักยภาพและบริบทการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัด 
รวมถึงสนองตอบต่อแนวโน้มและทิศทางของการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคที่
จะเกิดขึ้น 

 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับ   คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลด   ความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของ   ประชาชน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
 
 2.  พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่ง 

    ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  
 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย  
 4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 
 

3.  ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 
 1) มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง 
 ตัวชี้วัดในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางประเทศ ไม่ว่าจะเป็นผู้
อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน ร้อยละ 30.82 เทียบกับค่ากลางประเทศที่ร้อยละ 18.00 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็ง ขณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีในด้านสาธารณสุข คือ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วน
ประชากรต่อจำนวนแพทย์ เท่ากับ 1,765.43 คน/แพทย์ น้อยกว่าสัดส่วนของประเทศ คือ 3,257.84 
สะท้อนถึงการกระจายการให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมในพื้นที่ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่จังหวัด
เชียงใหม่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ และศูนย์กลาง
การบริการทางการแพทย์ของภาคเหนือ ขณะที่ในด้านการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-net 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เท่ากับ 41.68 คะแนนซึ่งสูงกว่าค่ากลางของประเทศเล็กน้อย คือ 40.10 
คะแนน ส่วนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี ยังคงต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ 
(8.68 ปี) คือ 8.58 ปี อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีปัญหาด้านความยากจนที่เด่นชัดซึ่งต้องเร่งแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน เท่ากับ 21.61 สูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ คือ ร้อยละ 12.49 ขณะที่สถานการณ์ด้านความเหลื่อมล้ำของจังหวัดซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
เล็กน้อย คือ 0.38 เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศเท่ากับ 0.41 ยังเป็นประเด็นการพัฒนาที่จะต้องมุ่งลด
ความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทโดยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงควบคู่กันไป  
 
  



2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมยังคงต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยจะเห็นได้จากตัวชี้ วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดที่ต่ำกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ -10.73 เมื่อเทียบกับค่ากลาง
ร้อยละ 1.09 สะท้อนให้เห็นถึงความม่ันคงทางรายได้ของครัวเรือนที่ลดลง ตัวชี้วัดดังกล่าวยังเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการขยายตัวใน
ปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศที่ขยายตัวร้อยละ 1.09 ดังนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตจึงต้องให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มภาคเศรษฐกิ จหลักให้
เข้มแข็ง เชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยว ขณะที่ด้านความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในปี 2557 
พบว่า จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการว่างงานสูงกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 1.14 ซึ่งสะท้อนถึงความ
เสี่ยงในเรื่องความมั่นคงทางรายได้ของแรงงาน ขณะที่ผลิตแรงงานของจังหวัดในปี 2556 ยังอยู่ในระดับที่สูง
กว่าค่ากลาง คือ 127,005.15 บาท/คน เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 98,784.35 บาท/คน ดังนั้น จังหวัด
เชียงใหม่จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างงาน/อาชีพเสริมแก่ประชากรวัยแรงงานให้มากขึ้น รวมทั้งการ
พัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย นอกจากนี้ ในด้านความมั่นคงทางด้าน
เศรษฐกิจของครัวเรือน พบว่า อัตราส่วนหนี้เฉลี ่ยต่อรายได้ของครัวเรือนอยู่ในระดับที ่ต่ำกว่าค่ากลาง
ค่อนข้างมาก คือ ร้อยละ 2.72 เทียบกับร้อยละ 6.27 ของประเทศ แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่มีไม่มากนัก คือ ร้อยละ 18.68 เทียบกับค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 
21.84 ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องส่งเสริมการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนให้มีมากข้ึน  
 
 3)  มิติเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว 
 ผลการพัฒนาในมิตินี้ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาในทุกตัวชี้วัด เนื่องจาก มีระดับต่ำ
กว่าค่ากลางของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ลดลงในปี 2556 
คือ ร้อยละ -7.78 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งเท่ากับร้อยละ -3.32 ขณะเดียวกันยังมีปริมาณขยะที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เท่ากว่า คือ 619,757.06 ตัน เทียบกับค่ากลางซึ่งเท่ากับ 252,449.11 ตัน 
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นฟู้พื้นที่ป่าไม้/ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมทั้งการ
บริหารจัดการขยะให้มีประสิทฺธิภาพและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่
สูงกว่าค่ากลางประเทศในทุกตัวชี้วัด โดยสะท้อนถึงการใช้พลังงานที่มาก ไม่ว่าจะเป็น ตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณ
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร 
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
เหมาะสม ทั้งในระดับครัวเรือน และสถานประกอบการ 
 
 4)  มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ 
 ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพของภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี โดยมีค่าคะแนนสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
ได้แก่ ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละของประชากรที ่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ในระดับที่ครอบคลุม รวมทั้ง
ตัวชี้วัดร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 14.83 สูงกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 10.71 สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้ที่



มากของท้องถิ ่น อย่างไรก็ตาม ประเด็นการพัฒนาที ่จ ังหวัดจะต้องปรับปรุง ได้แก่ ต ัวช ี ้ว ัดร ้อยละ
สถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ซึ่งมีค่าคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ ร้อยละ 20.83 เมื่อ
เทียบกับร้อยละ 60.00 ของค่ากลางประเทศ โดยสะท้อนถึงคุณภาพของบริการทางการแพทย์ที่ยังความ
แตกต่างกันในพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดยังคง
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

 
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2560-

2564) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
1.5  นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพประชาชน 
6. การเพิ่มศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
1.6  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตอ่ ผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 



7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

1.7 แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 

“ความพอเพียง” หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนให้มี
จิตสำนึก  คุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุล  และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
 

แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นที่จะให้เกิดการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยมีกลยุทธ์

ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี 
• สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อน  โดยการเชื่อมโยงบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างแกนนำเครือข่ายขับเคลื่อนใน
การสานต่อองค์ความรู้ และรวมพลังในการดำเนินกิจกรรมให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

• จัดทำหรือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  จากกิจกรรมตัวอย่างที ่เป็น
รูปธรรม  (Show Cases /Best Practices) ในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
ระดับบุคคล  ครอบครัว ชุมชน ธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ ทั้งที่ประสบความส้าเร็จและล้มเหลว  
โดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความพอเพียงหรือไม่พอเพียง  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อ
ความหมายเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม 

• พัฒนาแนวคิดให้ชัดเจน  โดยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่มีหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง 

• สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  โดยสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผ่าน  กระบวนการไตร่ตรองและเรียนรู้ จากการปฏิบัติ เพ่ือ



ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด้าเนินชวีิต  
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ร่วมกัน 

• สร้างสื่อเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มีพลังจากการประมวลความรู้ และบทเรียน
ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเกิด
ความสนใจ โดยเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มเป้าหมาย 

• ขยายผลไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในหลากหลายมิต ิ ให้เกิดกระแสพลัง
เครือข่ายที่แรงมากพอที่จะทำให้กระแสเศรษฐกิจพอเพียงขยายออกไปเรื่อย ๆ ในวง
กว้างอย่างเป็นธรรมชาติ 

• ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิต  โดยประชาชนใน
แต่ละภาคส่วนน้อมรับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อน 

• เครือข่ายหลัก ประกอบด้วย เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน และ
เครือข่ายธุรกิจเอกชน 

• เครือข่ายสนับสนุน ประกอบด้วย เครือข่ายพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการ
วิจัย  เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายสร้างความเข้าใจ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

 
1.8  การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยหลักธรรมาภิบาล 

สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แบ่งออกเป็น 9 หมวด เฉพาะหมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (มาตรา 6) ได้ก้าหนด
เป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท่ีต้องการบรรลุผล 7 ประการ คือ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติหรือ UNDP (The United Nations Development Program) ได้ทบทวนและให้คำนิยามใหม่
โดยรวมความถึงการใช้อำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อจัดการกิจการของ
ประเทศชาติ  รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์  เรียกว่าหลักธรรมาภิบาลสากล  
ประกอบด้วยหลัก 9 ประการ คือ 

1. การมีส ่วนร่วม (Participation) คือ ทุกคนควรมีส ิทธ ิ ์ ในการ
ตัดสินใจทั ้งทางตรงและทางอ้อมในการมีส่วนร่วม โดยตั ้งอยู ่บนพื้นฐานของการมี
เสรีภาพในการรวมกลุ่ม เพื่อแสดงความคิดเห็น  รวมถึงการสามารถมีส่วนร่วมอย่างมี
เหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 



2. นิติธรรม (Rule of Law) คือ กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็น
ธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน 

3. ความโปร่งใส (Transparency) คือ การบริหารและดำเนินงานต้องอยู่
บนพื้นฐานของเสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร  บุคคลที่มีความสนใจ หรือมีความเกี่ยวข้อง 
จะต้องสามารถเข้าถึงสถาบันกระบวนการ และข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง  ทั้งนี้การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต้องเพียงพอต่อการทำความเข้าใจ และการติดตามประเมินสถานการณ์ 

    4. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ องค์การและกระบวนการ
ดำเนินงานต้องพยายามดูแลเอาใจใส่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented) คือ มีการประสานความ
แตกต่างในผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุก
ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกระบวนการขั้นตอนใด ๆ ให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้ 

6. ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม (Equity) คือทุกคนมีโอกาสในการ
ปรับปรุงสถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 

7. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness and Efficiency) คือ 
องค์การและกระบวนการต้องสร้างผลสัมฤทธิ ์ท ี ่ตรงต่อความต้องการ และ
ขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ ผู้มีอ้านาจตัดสินใจต้องมีภาระ
รับผิดชอบต่อสาธารณชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 

9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) คือผู้นำและสาธารณชน
ต้องมีมุมมองที่ เปิดกว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง และ
การพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงมีจิตสำนึกว่าอะไรคือความต้องการจำเป็น
ต่อการพัฒนา 

 
 ๑.9  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้
ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี่กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ 
และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ว ัฒนธรรม และบริการที ่มีมูลค่าสูง  โดย
รายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กล ุ ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลย ีช ีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลย ีสมองกลฝ ั งต ัว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology)  อาทิ  
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธ ุรก ิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

 
 



๒.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยอาศัยกรอบ

วิสัยทัศน์ของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่และ
วิสัยทัศน์ของอำเภอดอยสะเก็ดเป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง 
 
2.1  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
 

 "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และหลักธรรมาภิบาล" 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. ส ่งเสร ิมพัฒนาและบูรณาการการบร ิหารจ ัดการ ด ้านโครงสร ้างพื ้นฐาน การอนุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตำบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

พ่ึงตนเองได ้   
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปสู ่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี   
6. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตำบลป่าป้องให้ทำงานอย่างมือ

อาชีพ   
7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข   
 
เป้าประสงค์   

1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งได้รับ
บริการด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   

2. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
3. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
4. ชุมชน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ได้

ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน   
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรม มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีอาชีพพึ่งพา
ตนเองได ้   

6. ชุมชนสามารถป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด  



7. เทศบาลตำบลป่าป้องมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
 
2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง 

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ 4 จึง
กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและหน่วยงานรับผิดชอบเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดขึ้น
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นซึ่งเป็นทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร และกำหนดเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ออกเป็น  7  ด้าน  ดังนี้รายละเอียดดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริหารที่เหมาะสม 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่ง ผลิตผลทางการเกษตรและการท่องเที่ยว
รวมถึงการได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
 
กลยุทธ์ 
 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่สามารถก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่น   
 
แนวทางทางการพัฒนา 
 1.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค  โครงข่าย
คมนาคมและการขนส่งโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการตามความต้องการใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่น  สามารถจัดทำลำดับความสำคัญ ความจำเป็นหรือความเร่งด่วน มี
ข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนของโครงการสามารถกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและเอ้ืออำนวยต่อการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมมีเหตุผลและ
โปร่งใส 
 
  



1.2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน เพิ่มความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการ
พัฒนาแหล่งน้ำที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อ่างเก็บน้ำ ฝายชะลอน้ำ  ฝายแม้ว  คู  คลอง  หนอง  บึง  
พ้ืนที่แก้มลิง  ระบบบาดาลและระบบชลประทาน  เพ่ือการเกษตร  ระบบประปาภูเขาเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ฯลฯ ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  พัฒนาโครงข่าย
ด้านการคมนาคมขนส่ง  ทั้งทางบกและน้ำให้มีความปลอดภัยในการเดินทางขนส่งสินค้า  (ขยายผิวหน้าถนน  
บำรุงรักษาพ้ืนผิวถนน  ตลอดจนป้ายสัญญาณ – ไฟสัญญาณจราจร) และสามารถรองรับภัยพิบัติ เช่น การเกิด
แผ่นดินไหว  น้ำท่วม  เป็นต้น พัฒนาโครงข่ายถนนเชิงยุทธศาสตร์  ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
และเชิงนิเวศน์ (เส้นทางท่องเที่ยว  เชิงวัฒนธรรม เส้นทางจักรยานผ่านธรรมชาติ)บำรุงรักษาคู คลอง ทาง
ระบายน้ำ ระบบประปา ลดทัศนอุจาดบนท้องถนนที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมและภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยว เช่น ป้ายโฆษณา 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์ 
 ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและร่วม
เป็นเครือข่ายชุมชนในด้านการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อมมีความพร้อมต่อ
ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 
กลยุทธ์ 
 กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา 
 2.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื ่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีการ
เชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนากิจกรรม
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่างๆ ได้แก่  เกษตร  อุตสาหกรรมบริการ  การท่องเที่ยว ตั้งแต่ ระดับบุคคล 
ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็กกลางจนถึงขนาดใหญ่ 
  2.1.2  ร่วมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู ้  กระบวนการเรียนรู ้และขยายผลไปสู ่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ในการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจ 
 
  
 
 



2.2  สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster) 
  2.2.1 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นต่างๆตลอดจนหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงินให้สามารถดำเนินการแบบบูรณาการ ในลักษณะการรวมกลุ่ม (Cluster) 
เพ่ือร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า/บริการตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน 
  2.2.2  เชื่อมโยงแหล่งวิจัยและพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีระบบบริหาร
จัดการและควบคุมการผลิตมาใช้เพื่อลดต้นทุน เพ่ิมคุณภาพและมูลค่าของสินค้า/บริการ 
  2.2.3  พัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2.2.4  รับประกันคุณภาพสินค้า/บริการ 
  2.2.5  ส่งเสริมการตลาดร่วมกันและก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ 
  2.2.6  ศึกษาข้อมูล เตรียมความพร้อม  แสวงหาโอกาสและป้องกันผลกระทบจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
  2.3  ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่และสร้างภูมิคุ้มกันระบบเศรษฐกิจ 
  2.3.1  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทิ้งถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตร
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่  ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรม ของชุมชนเป็นสำคัญ 
  2.3.2  สร้างระบบภูมิคุ ้มกันทางเศรษฐกิจด้วยการออมในทุกระดับชุมชนเศรษฐกิจ ลด
สิ่งจูงใจต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะเก็งกำไร ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
  2.3.3  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในชุมชน ตั ้งแต่การผลิตจนถึงการกระจายสู่การตลาด  
ตลอดจนการสร้างความต้องการให้กับลูกค้าในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยด้วยความรู้และเข้าใจ 
  2.3.4  ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การ
ลดค่าใช้จ่าย การกระจายสินค้า เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลางรับซื้อ -ขาย การก่อสร้างโรงสีชุมชน โรงปุ๋ย
อินทรีย์ โกดัง ห้องเย็น โรงคัดบรรจุสินค้าเกษตรของชุมชนที่ได้มาตรฐานระดับสากล ฯลฯ 
 
 2.4  เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี 
  2.4.1  ศึกษารวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรี โดยเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  2.4.2 จัดทำแผนพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสหรือป้องกันผลกระทบจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อ
ชุมชนและวิสาหกิจในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 



3.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 
เป้าประสงค์ 
 ชุมชนในพ้ืนที่เขตจังหวัดเชียงใหม่มีจิตสำนึกและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการปฏิบัติในด้านการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ 
 
กลยุทธ์ 
 ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ผ่าน
เครือข่ายและองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1  ปลูกจิตสำนึกให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1.1  จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ประชาชนกลุ่มต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อม
โทรมลง โดยการส่งเสริมปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ  สร้างฝานต้นน้ำลำธาร การปลูกฝังเรื่องการ
กำจัดขยะมูลฝอย การดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลองไม่ให้เน่าเสีย ลดการเผาไร่นา เผาป่า 
  3.1.2  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 3.2  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และระบบการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนดำเนินการด้วยตนเองมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
  3.2.2  การกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ (Zoning) อย่างเป็นรูปธรรมการกำหนดบทบัญญัติ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเพ่ิมพื้นที่สีเขียว (Eco Town) 
เพ่ือสุขภาพของคนในพื้นที่เมือง 
  3.2.3  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.2.4  บูรณาการในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น หมอกควันไฟป่าและอุทกภัย
ระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
  3.2.5  ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่และบังคับใช้อย่าง
จริงจัง 
 
 3.3  พัฒนาชุมชนตัวอย่างแห่งความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 
 สร้างองค์ความรู ้จากกาศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ที่ดี เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างแนวทางปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอ่ืน 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน  เช่น การพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและแม่น้ำลำคลอง 
 



4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ 
 ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่นสามารถอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสืบสารศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
 กำหนดให้การอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาเป็นวาระที่สำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างจิตสำนึกและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี  ภาษาพ้ืนเมือง การแต่งกายพ้ืนเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
แนวทางการพัฒนา 
 4.1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.1.1  จัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือการ
สืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 
  4.1.2  ปลูกจิตสำนึกในระดับครอบครัวอันเป็นสถาบันรากฐานของการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก
และเยาวชนในชุมชนนอกเหนือจากสถาบันการศึกษา 
  4.1.3  พัฒนาระบบข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
  4.1.4 วางแผนพัฒนาและเชื ่อมโยงแหล่งการเรียนรู้  เช่น การใช้วัดสถานศึกษา  หรือ
สถานที่ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ภาษาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในท้องถิ่น 
  4.1.5  อนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่น รณรงค์การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา  การ
อนุรักษอั์กษรเมือง ดนตรีพื้นเมือง ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียน 
 
 4.2  ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4.2.1  สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน  
รวมทั้งส่งเสริมเพ่ือให้ชุมชนและเยาวชนเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมล้านนา 
  4.2.2  การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาและคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา 
  4.2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา
ต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกลุ่มกิจกรรมศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.2.4  เชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมทิ้งถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวอย่างมีทิศทางและเหมาะสม 
 
 4.3  ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 
  4.3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ แห่งล้านนา  มีการ
ออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ 
  4.3.2  สร้างเครือข่ายบุคลากรหรือกลุ่มบุคคล ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านสถาปัตยกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้ให้คงเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนา และ
ที่เก่ียวข้องในการบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ 



 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 
 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ประสบปัญหา  ทาง
สังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อย่างทั่วถึง  รวดเร็วและเป็นธรรมบน
พ้ืนฐานของการพึ่งพาตนเอง 
กลยุทธ์ 
 สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย  เช่น  เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ การประกอบอาชีพสามารถพึ่งพา  ปกป้องตนเองและชุมชนของตนได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  ส่งเสริมให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5.1.1  จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ  ที่เป็นการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพร้อมทังเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่เหมาะสมและ
เพียงพอสำหรับประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย 
  5.1.2  สร้างโอกาสของการเข้าถึงแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับกลุ่มที่แตกต่างในสังคมอย่าง
ทั่วถึง 
  5.1.3  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจเพื่อการพึ่งพาภายใน
ชุมชนและการพึ่งพาตนเอง 
 

5.2  ส่งเสริมสุขภาวะ 
  5.2.1  พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษาพยาบาล
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ขยายผลและเผยแพร่สู่ชุมชนอ่ืน 
  5.2.2  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึง  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ 
 

5.3  สงเคราะห์กลุ่มคนด้อยโอกาส 
 ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น  การกำหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผู้ที่ด้อยโอกาส  
ผู้ประสบปัญหาสังคม  ทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต  เพื่อจัดสวัสดิการ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

5.4  ส่งเสริมและสร้างสภาวะการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
  5.4.1  ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ ่น  ตาม
ศักยภาพของชุมชน  เพื่อให้มีงานทำ  มีรายได้ พ่ึงพาตนเองได ้



  5.4.2  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนทุกภาคส่วน (ภาครัฐ/ผู้สูงอายุ/
เยาวชน/กลุ่มอ่ืนๆ)  เพื่อการเฝ้าระวังและรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ  
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความสัมพันธ์ที่ดีแก่สมาชิกเพื่อความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชุมชน 
 
6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน  และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัย
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน 
 
กลยุทธ์ 
 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน  ให้มีความสามัคคีตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในชุมชนโดยชุมชน  พัฒนาบุคลากร  เทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในชุมชน 
 
 
แนวทางการพัฒนา 
 6.1  ปลูกจิตสำนึกด้านความร่วมมือในการดูแลป้องกันภัยชุมชน 
  6.1.1  ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักการให้ความร่วมมือและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนรวมในชุมชนและสังคมวงกว้าง 
  6.1.2  สร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
หมู่บ้าน 
  6.1.3  สร้างเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัคร ในการเฝ้าระวัง  ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ป้องกันภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดในชุมชน  อันเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายของรัฐ และการประกอบอาชีพที่
ผิดกฎหมาย 
  6.1.4  รณรงค์ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน  เช่น การสวมหมวกนิรภัย  การ
รัดเข็มขัดนิรภัย 
 
 6.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบปลอดภัย
แก่ชุมชน 
  6.2.1  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน  เช่น  ตำรวจบานกลุ่มดับไฟป่า  โดยมี
การสนับสนุนงบประมาณและสิ่งจูงใจในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของประชาชนในชุมชน  เพื่อดูแลความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.2.2  พัฒนาและปรับปรุงระบบและประสิทธิภาพงานการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
รักษาความสงบปลอดภัยในชุมชนอย่างพอเพียงในด้านบุคลากร งบประมาณ  เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี



สารสนเทศด้านการบริหารจัดการและบรรเทาสาธารณภัย  ในภาพรวมร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
 
 6.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุข  เช่น  โรงเรียน  วัด  องค์กรภาคเอกชน  ผู้ประกอบการในท้องถิ่น  ฯลฯ  เพ่ือ
กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน
และสังคมอย่างเป็นระบบ 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 
 
เป้าประสงค์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ  จัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
กลยุทธ์ 
 ใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงานศักยภาพของบุคลากรโดยสร้างระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 7.1  สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น 
 เสริมสร้างจิตสำนึก  สร้างขวัญและกำลังใจ  และกระบวนทัศน์ในการทำงานของบุคลากรท้องถิ่นใน
ทุกระดับตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัด 
 
 7.2  เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
  7.2.1  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานและการให้บริการประชาชน  โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ ์และความคุ ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชน  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนพัฒนากลไกการทำงานที่เข้มแข็ง
และโปร่งใส  โดยอาศัยความร่วมมือเป็นภาคี  หรือข้อตกลงความร่วมมือ  และคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
ของผู้รับบริการเป็นหลักภายใต้การตัดสินใจที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  การรับผิดชอบต่อส่วนร วม  การ
พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตาม
กฎหมาย 
  7.2.2  ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ  การควบคุมภายใน
องค์กรภาครัฐตามที่กฎหมายกำหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 
 



 
 
 7.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม 
 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน  กลุ่มองค์กร  หน่วยงานและผู้มีส่วนได้
เสียจากการดำเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นใน
การกำหนดบทบัญญัติ  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ  ให้เสมอภาคและมี
ความสมดุล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้องนำมาจากนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายการพัฒนาริเริ่มของท้องถิ่น  ดังจะเห็นได้ว่าการพัฒนาตามนโยบายของท้องถิ่น 
จะครอบคลุมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระดับประเทศตามนโยบายรัฐบาล  การพัฒนาระดับจังหวัด  
การพัฒนาระดับอำเภอ และนโยบายการพัฒนาระดับท้องถิ่น  
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) 

นโยบายของรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วนและนโยบายท่ัวไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสูก่ารปฏิบัติ นำไปสู่การจัดทำงบประมาณ) 



๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้องและข้อมูลพื้นฐานการพัฒนา (Base  Line  Data)  ซึ่ง

ได้ทำการวิเคราะห์และศึกษาในบทที่ผ่านมา  เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพ
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค 
SWOT Analysis ซึ่งจะต้องทำการวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ของการพัฒนา ดังผลการ
วิเคราะห์ซึ่งจะได้นำเสนอเป็นรายประเด็นนโยบายรวม 7 ประเด็นตามลำดับต่อไป 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองและชนบท 

จุดแข็ง 
 พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องมีเส้นทางการคมนาคมที่ครอบคลุมพื้นที่ มีถนนที่สามารถติดต่อกัน
ได้ทั่ว ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและสามารถขยายเพ่ือให้บริการแก่ราษฎรที่จะเพ่ิมข้ึนได้ในอนาคตอย่าง
เพียงพอ  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแม่น้ำดอกแดงและมีน้ำจากชลประทาน
เขื่อนแม่กวงไหลผ่านในเขตเทศบาลทำให้มีน้ำสำหรับการ ทำการเกษตร 

จุดอ่อน 
  บางส่วนในพื้นท่ีขาดแคลนสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ระบบระบายน้ำ โทรศัพท์สาธารณะ   
ถนนสายรองเป็นถนนคอนกรีตที่มีความกว้างของผิวจราจรระหว่าง 3-4  เมตร ริมสองฟากถนนเกือบทั้งหมด
ไม่มีทางเท้า  ผิวจราจรกว้างติดเขตรั้วของบ้านเรือนราษฎร และไม่มีพื้นที่สำหรับขยายถนนโดยไม่ต้องเวนคืน
หรือซื้อที่ดินจากราษฎร อีกทั้งถนนสายย่อยส่วนมากเป็นถนนปลายตัน ถนนบางสายไม่มีพื้นที่เพียงพอจะให้
รถยนต์สวนกัน และถนนเหล่านี้จะไปสิ้นสุดที่ประตูบ้านหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม อีกท้ังริมสองฟากถนนส่วนใหญ่
ไม่มีระบบระบายน้ำ ซึ่งน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและกิจกรรมต่างๆ จะไหลลงสู่พ้ืนที่เกษตรกรรมข้างเคียงซึ่ง
อยู่ในระดับต่ำกว่าพ้ืนที่อาศัย และน้ำจะไหลลงสู่ที่ลุ่มและแหล่งน้ำใกล้เคียง  ทำให้ช่วงฤดูฝนบางพ้ืนที่มีปัญหา
น้ำท่วมขัง  ไม่มีพื้นที่โล่งสำหรับประกอบกิจกรรมนันทนาการและจัดงานในโอกาสต่างๆ ในบางหมู่บ้าน บาง
เวลาน้ำประปาไม่สะอาด มีสีขุ่น มีสนิมเหล็ก สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการบางประเภทไม่ได้รับการดูแล
รักษา อย่างเหมาะสม เช่น ถนนบางสาย  ขาดแคลนพื้นที่สาธารณะที่จะนำมาใช้เป็นที่ตั้งสิ่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญบางสาขาและขาดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

โอกาส 
  ยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ  2555 
ยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำ อีกทั้งรัฐบาลกลางยังให้การ
สนับสนุนงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง     

อุปสรรค 
 การขยายเขตไฟฟ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ของไฟฟ้าทำให้ต้องเสียงบประมาณจำนวนมากในการอุดหนุน
แต่ละครั้งที่มีการขอขยายเขตไฟฟ้า อีกทั้งพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องการไฟฟ้าเป็นเขตคาบเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของท้องถิ่นอ่ืน ทำให้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติ 
 ขาดการป้องกันอย่างถาวรในการกัดเซาะการพังทลายของดินทำให้เกิดอุทกภัยได้ง่ายและกระทบต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน ก่อให้เกิดการชำรุดเสียหาย 



 แม้นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะให้การสนับสนุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานแต่
หลักเกณฑ์ของการพิจารณางบประมาณนั้นไม่เอื้อต่อทางท้องถิ่นเช่นต้องเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับ
ท้องถิ่นอ่ืน โดยเฉพาะหากเป็นถนน ต้องมีหน้าผิวจราจรกว้าง 6 เมตรเป็นอย่างต่ำ เป็นต้น 

3.2  การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

จุดแข็ง 
 ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้องได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้กำหนดไว้ใน
นโยบายอย่างชัดเจน  ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เยาวชน  ผู้พิการ  หรือ
ผู้ด้อยโอกาส  นอกจากนั้นเทศบาลตำบลป่าป้อง  ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นงานสังคมสงเคราะห์ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ประชาชนมีความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนาและ
มีความสามารถในวิชาชีพจนสามารถรวมเป็นกลุ่มอาชีพ  
 เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร มีป้อมตรวจอยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่
ตำรวจประจำการอยู่ตลอด  24  ชั่วโมง  อีกทั้งยังมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 50 คนพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ และแต่ละหมู่บ้านยังมีสมาชิกตำรวจบ้านเฝ้าระวังดูแลเบื้องต้น  
 มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังคน (อปพร.50 คน) และ
อุปกรณ์ กู้ชีพ กู้ภัย พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที   

จุดอ่อน 
  ไม่มีแหล่งงานสำหรับคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษา  ทำให้ต้องออกไปทำงานนอกพ้ืนที่ อีกทั้ง
จำนวนผู้สูงอายุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทำให้งบประมาณในการช่วยเหลือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและ
ประชาชนบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

โอกาส 
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ และการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ
ของท้องถิ่นเอง และทำให้สามารถดูแลบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งรัฐบาล
ผลักดันนโยบายด้านคุณภาพชีวิตหลายประการทำให้มีประชาชนได้รับประโยชน์ 

อุปสรรค 
  อาชีพหลักเรื่องการเกษตร ซึ่ง มีอำนาจการต่อรองต่ำ อีกท้ังราคายังไม่แน่นอน   ในอนาคตมีแนวโน้ม
ว่าประชากรจำนวนมากจะเป็นผู้สูงอายุ  ซึ่งนอกจากจะทำให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังเพิ่มภาระแก่ครอบครัวและ
ท้องถิ่นในการดูแล 
 ความไม่แน่นอน ความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศทำให้ง่ายต่อการเกิดภัยต่างๆต่อประชาชนได้ง่าย 
และผันผวนทางเศรษฐกิจโลกส่งผลค่าครองชีพสูงขึ้น และกฎ ระเบียบ ไม่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน 
 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง ประกอบกับสภาวะการเมืองประเทศ
ไทยไม่ปกติ การกระจายของสื่ออย่างรวดเร็ว ทำให้เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
เป็นอย่างมาก  ก่อให้เกิดความตึงเครียด สุขภาพกายและจิตย่ำแย่  
 



3.3 การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

จุดแข็ง 
มี รพ.สต.อยู่ในเขตพ้ืนที่และในส่วนของเทศบาลตำบลป่าป้องมีเจ้าพนักงานงานสาธารณสุขรับผิดชอบ

ด้านนี้โดยตรง อีกท้ังอยู่ใกล้โรงพยาบาลดอยสะเก็ดทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุข 
 มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังโรคระบาดและโรคติดต่อในพ้ืนที่ อีก
ทั้งยังมีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ   

จุดอ่อน 
 ขาดการรณรงค์และเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด  สิ่งเสพติด อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทำให้ปัญหายาเสพ
ติดเริ่มกลับกลับมาในชุมชนอีก 
 ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพโดยเฉพาะการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานอีกท้ังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพยังมีน้อยมาก  

โอกาส 
ปัจจุบันทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการรักษ์สุขภาพกายและสุขภาพใจ อีกท้ังสื่อแขนงต่าง ๆ มีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทำให้ประชาชนรับรู้ได้หลายทางจึงทำให้ประชาชนเริ่มตื่ นตัวอีกทั้ง
นโยบายรัฐส่งเสริมด้านสุขภาพและการรณรงค์เก่ียวกับการควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ 

 อุปสรรค 
อิทธิพลสื ่อมวลชนมีการเสนอข่าวโดยเสรีทำให้ร ู ้จักสารเสพติด วิธ ีใช้เพิ ่มมากขึ ้นและการก่อ

อาชญากรรมทำได้หลายรูปแบบ  มีวิธีพลิกแพลง ใช้เทคนิคที่สูงขึ้น อีกทั้งสื่อยังเสนอทางเลือกในการบริโภค
แบบประเทศตะวันตก  ทำให้เยาวชนมีค่านิยมท่ีฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือยในการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์    

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพมีแนวโน้มแย่ลง 
เนื่องจากวิถีชีวิตในการดำรงชีพของประชาชนที่เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจทำให้มีโรคที่เกิดจากพฤติกรรม 
เช่น เบาหวาน ความดันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งโรคใหม่ๆได้เกิดขึ้นและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้
การพัฒนาทางด้านสาธารณะสุขต้องเพ่ิมขีดความสามารถมากข้ึนถึงจะตามทัน 

3.4 การวิเคราะห์ประเด็นหลักในการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

จุดแข็ง 
 ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องจำนวนสถานศึกษา

ระดับข้ันพื้นฐาน (โรงเรียนระดับประถมและมัธยม)อีกทั้งมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพ้ืนที่สำหรับการ
รองรับประชาชนทั้งปัจจุบันและในอนาคต   
 ประชาชนเห็นความสำคัญของการศึกษาและเทศบาลตำบลป่าป้องให้การสนับสนุนงบประมาณแก่
สถานศึกษาทุกระดับในเขตพ้ืนที่โดยเฉพาะระดับปฐมวัย 

มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับงานประเพณี
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีการร่วมอนุรักษ์โดยเฉพาะการแต่งกายพ้ืนเมือง และสถานศึกษาให้ความสำคัญรวมถึงการ
ปลูกฝังนักเรียนใน การเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  



 โรงเรียน  วัด และสถานที่ราชการต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าใช้ประกอบกิจกรรมนันทนาการ
บางประเภท นอกเวลาเรียน นอกเวลาราชการ ซึ่งทำให้ไม่รบกวนบทบาทหน้าที่หลักของพ้ืนที่ อันเป็นการเพ่ิม
ความผูกพันระหว่างประชาชนและเจ้าของสถานที่ และเกิดความสะดวกสำหรับประชาชนจะได้เข้ามาใช้บริการ
บ่อยครั้ง 

จุดอ่อน 
เทศบาลตำบลป่าป้องมีงบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนด้านการศึกษาและประกอบกับ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่มีเพียงแห่งเดียว ทำให้เยาวชนที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องเดินทางไปใช้บริการในตัวเมือง หรือในจังหวัดอื่นๆ  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ใน
ท้องถิ่นต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน 

 
โอกาส  

 มีการถ่ายโอนงบประมาณด้านโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  ลงมาสู่ท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่นได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษา 
 การตื ่นตัวของสังคมไทยในการร่วมรักษา  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  อีกทั ้งทุกหน่วยงานเริ ่มให้
ความสำคัญและพยายามร่วมกันปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันสืบทอด 

อุปสรรค 
 ปัจจุบันการถ่ายโอนการศึกษายังขาดความชัดเจนทำให้กระทบต่อแผนการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลป่าป้อง 
 กระแสวัตถุนิยม  อิทธิพลของสื่อทำให้รับวัฒนธรรมภายนอกได้ง่ายอีกทั้งกระแสสังคมเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ไม่ยั่งยืน  ถาวร  มักจะให้ความสำคัญในช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
 นโยบายการควบคุมอัตรากำลังคนภาครัฐมีผลกระทบต่อการสรรหาบุคลาการด้านการศึกษา 
 
3.๕ การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมภิบาล 

จุดแข็ง 

 มีการจัดบริหารจัดการท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม  ประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมือง
ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนส่งผลให้เกิดความไว้วางใจกันระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล  นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  
เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันอย่างดี  จึงส่งผล
ให้การเมืองภายในเทศบาลตำบลป่าป้องมีความเข้มแข็งในด้านการบริหารผู้บริหารได้เน้นการทำงานแบบมี
ส่วนร่วมโดยยึดหลักคิดการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นผลงานเป็นหลัก  การกำหนดแผนงาน  โครงการ  และ
เป้าหมายการทำงาน  เป็นการกำหนดร่วมกันของทุกฝ่าย  ทั้งฝ่ายบริหาร  สภาฯ  ข้าราชการ และประชาชน  
นอกจากนั้น  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบมีอุปกรณ์เครื่องมื อ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของ



องค์กรที่ชัดเจนองค์กรมีการทำงานเป็นระบบ อีกท้ังเทศบาลตำบลป่าป้องยังมีความหลากหลายของช่องทางใน
การให้ข่าวสารแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน  เว็บไซต์ เว็บบอร์ด  

จุดอ่อน 
 ในด้านการเมืองท้องถิ่น ถึงแม้ประชาชนจะมีการตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองท้องถิ่นสูง 
แต่เยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นของการปกครองระบบประชาธิปไตย มีความเข้าใจในการเมืองการ
ปกครองน้อยและการร่วมแสดงความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยมาก 
 ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพา
ตนเองน้อยลง แต่กลับมาเรียกร้องจากเทศบาลแทน 

โอกาส 
 กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้อำนาจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  นอกจากนั้น
กระแสความคิดเรื่องการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก  ทำให้ประชาชนเริ่มมีแนวคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ทำให้การรับรู้ ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

อุปสรรค 
 การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน  ทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดำเนินงานระยะยาว  นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  ยังเป็นลักษณะของการควบคุม  
ท้องถิ่นไม่ได้มีอิสระในการดำเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำของอำนาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน  โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข  เพราะการยกเว้นระเบียบราชการเป็นอำนาจจากกรม  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่
ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 การปฏิรูปราชการยังมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมีผลกระทบต่อองค์การ ทำให้
ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น   
 ส่วนราชการอื ่นๆ โดยเฉพาะส่วนราชการนอกพื้นที ่จัดทำโครงการ/แผนงานขอรับการอุดหนุน
งบประมาณจากเทศบาลในแต่ละปีจำนวนมาก  ส่งผลกระทบให้ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลเพิ่มมากขึ้นทำให้
งบประมาณท่ีจะนำไปพัฒนาในด้านอ่ืนลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 
 
 
 



3.6 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในเขตของเทศบาลยังอยู ่ในสภาพที่ดี เพราะได้รับการอนุรักษ์  
ปกป้อง รวมถึงยกระดับให้ด ีข ึ ้น  ผ ู ้บร ิหารเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้แก่ประชาชน เยาวชน  
อีกท้ังสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องให้ความสำคัญและปลูกฝังวิธีการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียน 
 มีโรงงานกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพ้ืนที่ตำบลป่าป้อง 

จุดอ่อน 
  เทศบาลตำบลป่าป้อง ยังมีปัญหาด้านการกำจัดขยะซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะเนื่องจากใช้วิธีขุดหลุมเพ่ือทิ้ง
ขยะและเผาขยะ อีกประการหนึ่งชาวนายังมีการเผาฟางข้าวหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวแล้วทำให้เกิดหมอกควัน 
เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศ อีกทั้งในฤดูฝนน้ำฝนยังได้ลงไปขังอยู่ในหลุมทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย และเทศบาล
ตำบลป่าป้องยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย  อีกทั้งยังไม่มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้  ความสามารถในเรื่องนี้โดยตรง 
 การดำเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง  นอกจากนั้นการดำเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูง เช่นการ
จัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มี ค่าใช้จ่ายในการ่อ
สร้างและการปฏิบัติการสูง และที่สำคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เท่าท่ีควร เช่น การคัดแยกขยะของครัวเรือน 

โอกาส 
 ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและเป็น
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด  ประเทศและระดับโลก  มี
หน่วยดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินการสร้างจิตสำนึกของ
ประชาชน ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำอีก มีการตั้งเครือข่าย
คนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อุปสรรค 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถ
ควบคุมขยะและมลพิษในหลายๆพ้ืนที่  อีกทั้งการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่นบ่อฝังกลบ เตาเผาขยะ ระบบ
บำบัดน้ำเสีย จะต้องระวังมิให้กระทบต่อชุมชน  ยิ่งส่งผลให้ประชาชน ผู้ประกอบการโดยภาพรวมของประเทศ
ขาดจิตสำนึกในการควบคุมหรือคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 



3.7 การวิเคราะห์ประเด็นหลักการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง 
พื้นที่มีศักยภาพพอที่จะสนับสนุนให้เป็นที่ตั ้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ ศูนย์แสดงและขายผลิตภัณฑ์  

เพราะในพื้นที่มีทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนสายวัฒนธรรมเหมาะแก่การจำหน่ายสินค้าที่เก่ียวกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญหาท้องถิ่น 

จุดอ่อน 

 ประชาชนขาดส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตนเองอย่างจริงจังและตั้งใจ  เกิดความเคยชินใน
การรับการบริการจากรัฐมากกว่าที่จะพ่ึงพาตนเอง อีกท้ังประชาชนยังขาดความรู้  กระบวนการคิด  และความ
กระตือรือร้นในการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสนอ  ปัญหา   กิจกรรม โครงการ แผนงาน การพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

โอกาส 
รัฐบาลให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนพึ่งตนเอง  โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการ

จัดทำแผนชุมชนอีกทั้ง ยังมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่ออย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และทำความ
เข้าใจเบื้องต้นได้หลายทาง 

พื้นที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ที่มีศักยภาพพอจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  เช่นบ้านดอกแดง ตำบลสง่า
บ้านเป็นต้น ซึ่งหากพ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาจะทำให้เกิดผลดีเชิงเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลป่า
ป้อง เพราะนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาใช้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ร้านขายอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก 

มีการนำระบบสื่อสารสนเทศ (e- Plan)  ระบบบัญชี e-LAAS  เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่นการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ตามโครงการร่วมมือทางเทศบาลตำบลป่าป้อง และกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้การวางแผน การใช้จ่าย การติดตามประเมินผลมีความรวดเร็ว และการทำงาน
เป็นระบบมากขึ้น 

อุปสรรค 
งบประมาณที่สนับสนุนแผนงานภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่มีหน่วยงานใดที่คอยประสาน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และดำเนินการในการปฏิบัติเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ผลจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและความ
ไม่แน่นอนทางด้านการเมืองยิ่งทำให้เกิดการชะลอตัวในการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  



 
  



 
 
 
 
 
  



 
  



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 เป้าประสงค์ที ่1 มีการพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน  
ร้อยละ ๗๐ ขึน้ไป 

8 16 24 32 สามารถ
ดำเนนิการได้ทั้ง 
4 ปี จำนวน 32 

โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 1 1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย 1 
2. โครงการก่อสร้างระบบกรอง
น้ำและถังเก็บน้ำ  ซอยสาน
นิมิตร บ้านป่าตึงนอ้ย (เขตป่า
สงวน) 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ซอยลุงรัตน ์
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำ  ซอยลุง
เรือง ,ซอยบ้านชนิศักดิ ์บ้านป่า
ตึงน้อย หมูท่ี่  1 
6. โครงการลงหินคลุก ซอย
นางทัศนีย์  ซอยนางมีนา บ้าน
ตึงน้อย หมูท่ี่ 1 
7. โครงการลาดยาง ซอย  2  
บ้านป่าตึงน้อย  หมู่ที่  1 
8. โครงการลาดยาง ซอย  3  
บ้านป่าตึงน้อย  หมู่ที่  1 
9. โครงการลาดยาง ซอย  6  
บ้านป่าตึงน้อย  หมู่ที่  1 
10. โครงการลาดยาง ซอย  
12 บ้านป่าตึงน้อย หมูท่ี่ 1 

ฯลฯ 

กองช่าง ทต.ป่าป้อง 

 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 เป้าประสงค์ที ่2 มีการพฒันา
เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
ไปสู่ความยั่งยนื 

ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

4 8 12 16 สามารถ
ดำเนนิการได้ทั้ง 
4 ปี จำนวน 16 

โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 2 1. โครงการปลกูผักสวนครัวรัว้
กินได ้
2. โครงการชมุชนพอเพยีงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
3. โครงการชมุชนพอเพยีงตาม
เศรษฐกิจพอเพยีงใน
สถานศกึษา 
4. โครงการปลกูฝังการใช้ชีวิต
อย่างพอเพยีงให้แก่ประชาชน
ในตำบลป่าป้อง 
5. โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
6. โครงการฝกึอบรมอาชีพแก่
ประชาชนตำบลป่าป้องทั้ง 8 
หมู่บ้าน 
7. โครงการฝกึอบรมอาชีพแก่
ผู้สูงอาย ุ
8. โครงการฝกึอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ว่างงาน 
9. โครงการฝกึอบรมอาชีพการ
สานตระกร้าจากไม้ไผ่ 

ฯลฯ 

งานเกษตร/ 
งานพัฒนา

ชุมชน 

ทต.ป่าป้อง 

 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เป้าประสงค์ที ่3 มีการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม และ
ระบบนิเวศน์อย่าง
ยั่งยนื รอ้ยละ 50 

ขึ้นไป 

4 8 12 16 สามารถดำเนนิการ
ได้ทั้ง 4 ปี จำนวน 

16 โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 3 1. โครงการอบรมทำปุ๋ยหมกั
เพื่อลดปัญหาหมอกควันจาก
การเผา 
2. โครงการป้องกนัและกำจัด
หอยเชอรี่ในนาข้าว 
3. โครงการป้องกนัและกำจัด
โรคระบาดในนาข้าว 
4. โครงการสนับสนุนการ
ดำเนนิงานของคณะกรรมการ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลป่า
ป้อง 
5. โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเกษตรกรทำนาตำบล
ป่าป้อง 
6. โครงการอบรมและรณรงค์
สร้างจิตสำนึกในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
7. โครงการป้องกนัแก้ไข
ปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟ
ป่า 
8. โครงการพัฒนาอนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูป่าต้นนำ้ตำบลป่าป้อง 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ทต.ป่าป้อง 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 เป้าประสงค์ที ่4 มีการอนรุกัษ์ 
ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 

60 ขึ้นไป 

8 16 24 32 สามารถ
ดำเนนิการได้ทั้ง 4 

ปี จำนวน 32 
โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 4 1. โครงการอนรุักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
2. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวฒันธรรมและ
ประเพณที้องถิ่น 
3. โครงการส่งเสริมและ
อนรุักษ์ประเพณีไทเขนิ 
4. โครงการอบรมส่งเสรมิ
สุขภาพสืบสานวนัผู้สูงอายแุละ
ประเพณีป๋ีใหม่เมือง 
5. โครงการสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา (วนัวิสาขบู
ชา) พิธีอัญเชิญน้ำสรง
พระราชทานและประเพณีแห่
นมสดรดถวายตน้พระศรีมหา
โพธิ ์
6. โครงการส่งเสริมและ
อนรุักษ์ประเพณยีี่เป็ง 
7. โครงการส่งเสริมนาฎศิลป์
ไทยและพื้นเมืองให้กับเยาวชน
ตำบลป่าป้อง 
8. โครงการอนรุักษ์
สถาปัตยกรรมชาวไทเขนิ 

ฯลฯ 

กองการ 
ศึกษา 

ทต.ป่าป้อง 

 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 เป้าประสงค์ที ่5 มีการพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ

กลุ่มดอ้ยโอกาสใน
สังคม รอ้ยละ 60 

ขึ้นไป 

8 16 24 32 สามารถ
ดำเนนิการได้ทั้ง 4 

ปี จำนวน 32 
โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 5 1. โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด 
2. โครงการจ้างนกัเรียน 
นักศกึษาปฏิบัติงานในชว่งปิด
ภาคเรยีน 
3. โครงการสนับสนุนการ
ดำเนนิงานของศนูย์พัฒนา
ครอบครัวตำบลป่าป้อง ตาม
โครงการครอบครัวสมัพันธ ์
4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ
5. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมรณรงค์วนัสตรีสากล 
6. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ผู้สูงอายตุำบลป่าป้อง 
7. โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน “โต
ไปไม่โกง” 
8. โครงการส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายด้านการป้องกนัการ
ทุจรติ 

ฯลฯ 

สำนักปลัด 
เทศบาล/ 
กองการ 
ศึกษา 

ทต.ปา่ป้อง 

 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 เป้าประสงค์ที ่6 มีการจัดระเบียบ
ภายในชมุชน และ

การสร้างความ
ร่วมมอืในการ

รักษาความสงบ
เรียบร้อย ร้อยละ 

70 ขึ้นไป 

4 8 12 16 สามารถ
ดำเนนิการได้ทั้ง 4 

ปี จำนวน 16 
โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 6 1. โครงการจดัระเบียบสังคม 
เพื่อรกัษาความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน 
2. โครงการศนูย์ปรองดอง
สมานฉนัทร์ะดับท้องถิ่น 
3. โครงการส่งประชาชนเข้า
รับการฝกึอบรมหลกัสูตร อป
พร.หรอืขยายจำนวนสมาชกิ 
อปพร.ให้ครบตามนโยบายของ
รัฐบาลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 2 
ของประชากร 
4. โครงการฝกึอบรมทบทวน 
อปพร.ประจำป ี
5. โครงการฝกึอบรมหลักสตูร
อาสาสมัครป้องกนัไฟป่าให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับตำบลและหมู่บ้าน 
6. โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลวนัขึน้ปี
ใหม่ (7 วันอนัตราย) 

ฯลฯ 

สำนักปลัด 
เทศบาล 

ทต.ป่าป้อง 

 
 
 
 
 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหนา้ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 เป้าประสงค์ที ่7 มีการพฒันาการ
บริหารจัดการ

บ้านเมอืงที่ดีดว้ย
นวัตกรรมการ

บริหารทีเ่หมาะสม 
ร้อยละ 70 ขึน้ไป 

8 16 24 32 สามารถดำเนนิการ
ได้ทั้ง 4 ปี จำนวน 

32 โครงการ 

กลยทุธท์ี่ 7 1. โครงการฝกึอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนา
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ขององคก์ร 
2. โครงการฝกึอบรม
สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน 
สำหรับตัวแทนชมุชน 
3. โครงการบริหารจัดการ 
การจดัเก็บรายได้ 
4. โครงการจดัตั้ง
ศูนย์บรกิารร่วม 
5. โครงการอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
6. โครงการชำระ
ค่าธรรมเนยีมรังวัดแนวเขต
ที่ดินและค่าธรรมเนียมอื่น 
7. โครงการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลป่าป้อง 

ฯลฯ 

สำนักปลัด 
เทศบาล/ 
กองคลัง/ 
กองช่าง/ 

กองการศกึษา 

ทต.ป่าป้อง 

 
 
 

แบบ ยท. 03 


