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ค ำน ำ 

 
ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (1) บัญญัติให้เทศบาล มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 4 ก าหนดว่า ” แผนพัฒนา” 
หมายความว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น คือแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และ
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้
รวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
ก าหนดในแผนพัฒนาท้อแงถ่ิน 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  เทศบาลต าบลกุดสิม
คุ้มใหม่ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขึ้น โดยด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามหนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 ก าหนดไว้ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนที่ในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาร่วมกัน  ซึ่งเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่จักได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไปใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ เพ่ือบริหารจัดการงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สุข แก่ประชาชนส่วนรวม ในพ้ืนที่ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลกุดสมิคุ้มใหม่ 

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ขนาดและท่ีตั้ง 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  เมื่อวันที่  20  มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  
1 ธันวาคม 2556 มีเนื้อที่ประมาณ  28,762   ไร่  หรือประมาณ  46.02  ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทาง 
ทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอ าเภอเขาวง  
3 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลกุดสิม    อ าเภอเขาวง 
ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก   อ าเภอกุฉินารายณ์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลสงเปลือย    อ าเภอเขาวง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง    อ าเภอนาคู 

ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มสามารถท านาและ
ท าไร่ได ้
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม  โดยอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนกันยายน 
 ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และ
จะหนาวจัดในเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม 
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๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑ การเมือง 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง 
มีสมาชิกสภาเทศบาล(ส.ท.) จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน แยกได้ดังนี้ 

ฝุายบริหาร ประกอบด้วย คณะเทศมนตรี จ านวน ๕ คน 
ฝุายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภาฯ  ๑ คน  รองประธานสภาฯ ๑ คน   

เลขานุการสภาฯ ๑ คน(สมาชิกสภาฯ)  สมาชิกสภาฯ ๖ คน 
การบริหารงานภายในหน่วยงานเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ แบ่งเป็นฝุายต่างๆ ดังนี้ 
๑. ส านักปลัด   ๒.  กองคลัง  ๓. กองช่าง 

     ๒.๒ การปกครอง 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่
ที ่

 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญิง รวม 
๕ บ้านโนนส าราญ นายจัตุรพิธ   ไวสู้ศึก ๒๔๒ ๒๘๑ ๓๐๐ ๕๘๑ 
๖ บ้านโพนสวาง นางดาบไชย  ฟุูงกลิ่น ๑๕๔ ๒๒๓ ๒๒๗ ๔๕๐ 
๗ บ้านโพนวิมาน นายรุ่ง         ศรีพอ ๑๗๔ ๓๑๓ ๒๗๖ ๕๘๙ 
๘ บ้านสมสนุก นายสิทธิรงค์  ประนมศรี ๒๑๘ ๒๕๓ ๒๒๕ ๔๗๘ 
๙ บ้านกุดสิมพัฒนา นายระเบียบ  ทองบาน ๗๘ ๘๗ ๗๙ ๑๖๖ 

๑๐ บ้านดอนจันทร์ นายเชาวลิต   ศรีนาม ๒๕ ๒๗ ๓๑ ๕๘ 
๑๑ บ้านโนนศิวิไล นายมัทธุราช  อุดรทักษ์ ๒๒๙ ๓๐๘ ๒๖๐ ๕๖๘ 
๑๒ บ้านโพนสวรรค์ นายเกียรติก้อง สว่างโคตร ๑๕๓ ๒๑๘ ๒๖๒ ๔๘๐ 
๑๓ บ้านโนนเจริญ นายพานริศักดิ์ จันทะเมือง ๒๓๓ ๒๔๙ ๒๒๐ ๔๖๙ 

ครัวเรือน/รวมประชากร(คน) ๑,๕๐๖ ๑,๘๘๐ ๑,๙๕๙ ๓,๘๓๙ 
ที่มา : ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต าบลกุดสิม ณ วันที่    กันยายน ๒๕๕๙ 
 

๓. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑  อาชีพ  
 อาชีพหลัก  ท านา 
 อาชีพรอง   รับจ้าง,ค้าขาย,เลี้ยงสัตว์,เกษตรกรรม ฯลฯ 
๓.๒  รายได้ (ข้อมูลจาก จปฐ.ปี ๒๕๕๙) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่  

มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๒๐,๐๐๐.- บาทต่อปีต่อคน 
  ๓.๓ กลุ่มอาชีพ/กลุ่มองค์กรในชุมชน 
      กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมือง  
      กลุ่มท าดอกไม้ผ้า             
      กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  ๙  หมู่บ้าน 
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๔. ด้านสังคม 

๔.๑ ด้านการศึกษา  
สถานบันทางการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
๑) โรงเรียนระดับประถมศึกษา ๒ แห่ง คือ  - โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 

 -  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 
 ๒)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง 
 ๓)  วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ๑ แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 
 ๔.๒  ด้านศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ นับถือศาสนาพุทธ จึงมีวัดและส านักสงฆ์ในพุทธ
ศาสนากระจายทั่วไปในพ้ืนที่ ตั้งอยู่ในเขตถึง  

- วัดบ้านโนนส าราญ 
- วัดบ้านโพนสวาง 
- วัดโพนวิมาน(วัดปุาพุทธบุตร) 
- วัดปุาร่องน้ าใส 
- วัดปุาโนนสวรรค ์
- ส านักสงฆ์ถ้ ามะเฟือง 
๔.๓  ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณี 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ  ได้แก่ 
๑) ลอยกระทง  ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๑๒ กิจกรรมโดยสังเขป  มีกิจกรรมการแสดงบนเวที 

การประกวดธิดากระทง การประกวดกระทง ฯลฯ และน ากระทงไปลอยตามแม่น้ าล าคลอง 
๒)  วันสงกรานต์  เดือนเมษายน ของทุกปี กิจกรรมโดยสังเขป  สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
๓)  วันเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคมของทุกปี กิจกรรมโดยสังเขปประชาชนร่วมแห่เทียนพรรษาเข้าวัด 
๔.๔ ด้านการสาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีสถานพยาบาลของรัฐ ๑ แห่ง คือโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลบ้านโพนสวรรค์ ตั้งอยู่บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒  เป็นหน่วยงานในการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน มีการปูองกันและส่งเสริมสุขภาพพร้อมกันไปกับการสาธารณสุขมูลฐาน 

๔.๕ ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
เขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่มีการรับบริการสงเคราะห์ต่างๆ ดังนี้ 

๑) สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
๒) สงเคราะห์ผู้พิการ,ผู้ปุวยเอดส์ 
๓) โครงการประกันสุขภาพต่างๆ ดังนี้ 

- โครงการบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
- บัตรประกันสังคม 
- ผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล 

๔) ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ 
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๕. สภาพเศรษฐกิจ 
๕.๑ การเกษตร 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ส่วนมากมีรายได้จากการประกอบอาชีพทาง 

การเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ อ้อย ข้าว มันส าปะหลัง และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรม
ครัวเรือน ผ้าห่มสี่เหา ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ผ้าฯลฯ 

การปศุสัตว์ ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้บริโภคภายในครัวเรือน 
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ได้แก่ ไก่ เป็ด หมู  ไก่พ้ืนเมือง  เป็นต้น 
 ๕.๒ การอุตสาหกรรม 
 ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กคือโรงสี
ข้าวขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน คือการทอผ้าสี่เหา ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ผ้า การจักรสาน สามารถ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี 

๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๖.๑ การคมนาคม/ขนส่ง 
 มีถนนสายหลักเพียง ๑ สาย คือถนนทางหลวงแผ่นดินสายกุฉินารายณ์-สร้างค้อ หมายเลข 
๒๒๙๑ มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่าน สายกุฉินารายณ์-สกลนคร , รถปรับอากาศชั้น ๑,๒  ออกจากอ าเภอ 
นาค-ูกรุงเทพฯ,แก่งนาง(มุกดาหาร)-กรุงเทพฯ 
 ๖.๒  การไฟฟูา 
  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน ไฟฟูาสาธารณะยังไม่
ทั่วถึงเท่าท่ีควร เนื่องจากพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลกัน 
 ๖.๓ การประปา 

การประปา มีระบบประปาหมู่บา้นที่เปน็ของตัวเองและรับจากการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการ 
อื่น มีทั้งหมด    ๙   หมู่บ้าน   ดังนี ้

 
รายชื่อหมู่บ้าน จ านวน (แห่ง) ครัวเรือน 

หมู่ที่ ๕ บ้านโนนส าราญ ๔ แห่ง  (ใช้ไม่ได้ ๑  แห่ง)  
เป็นประปาขนาดใหญ่ ๑ แห่ง 

- 

หมู่ที่ ๖ บ้านโพนสวาง ๔ แห่ง  
เป็นประปาขนาดใหญ่ ๑ แห่ง 

- 

หมู่ที่ ๗ บ้านโพนวิมาน ๒ - 
หมู่ที่ ๘ บ้านสมสนุก ๑ แห่ง (ประปาขนาดใหญ่) - 
หมู่ที่ ๙ บ้านกุดสิมพัฒนา ๒ แห่ง  

เป็นประปาขนาดใหญ่ ๑ แห่ง 
- 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนจันทร์ - - 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนศิวิไล ๑ - 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพนสวรรค์ ๒ - 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนเจริญ - - 

รวม ๑๗ - 
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๖.๔ การสื่อสาร  เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีหอกระจายข่าวและระบบเสียงตามสาย          
จ านวน ๙ หมู่บ้าน ดังนี้ 

รายชื่อหมู่บ้าน หอกระจายข่าว (แห่ง) เสียงตามสาย (แห่ง) 
หมู่ที่ ๕ บ้านโนนส าราญ ๑ - 
หมู่ที่ ๖ บ้านโพนสวาง ๑ ๑ 
หมู่ที่ ๗ บ้านโพนวิมาน ๑ - 
หมู่ที่ ๘ บ้านสมสนุก ๑ - 
หมู่ที่ ๙ บ้านกุดสิมพัฒนา ๑ - 
หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนจันทร์ ๑ - 
หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนศิวิไล ๑ ๑ 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพนสวรรค์ ๑ ๑ 
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนเจริญ - - 

 
๗. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๗.๑ แหล่งน้ า 

- มีหนองน้ าสาธารณะ จ านวน  ๔ แห่งคือ 
(๑) หนองทุ่งหลวง 
(๒) หนองบักแลน 
(๓) หนองกกคูณ 
(๔) หนองหมาด า 

- แม่น้ า/ล าห้วย จ านวน  ๖  แห่ง 
(๑) แม่น้ ายัง 
(๒) ห้วยเตรียม 
(๓) ห้วยเชือก 
(๔) ห้วยพันลา 
(๕) ห้วยปลาดุก 
(๖) ห้วยน้อย 
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๘. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ 
(๑) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารและสมาชิกสภา 
เทศบาลจ านวน ๑๔ คน ดังนี้ 

(๑.๑) นายกเทศมนตรี    จ านวน  ๑  คน 
(๑.๒) รองนายกเทศมนตรี    จ านวน  ๒  คน 
(๑.๓) เลขานุการนายกเทศมนตรี   จ านวน  ๑  คน 

  (๑.๔) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   จ านวน  ๑  คน 
(๑.๕) ประธานสภาเทศบาล   จ านวน  ๑  คน 

  (๑.๖) รองประธานสภาเทศบาล   จ านวน  ๑  คน 
(๑.๗) เลขานุการสภาเทศบาล   จ านวน  ๑  คน 
(๑.๘) สมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน  ๖  คน 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ า 
  พนักงานเทศบาล  

(๑) ส านักปลัด     จ านวน  ๑๒  คน 
(๒) กองคลัง     จ านวน  ๓  คน 
(๓) กองช่าง     จ านวน  ๑  คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
(๑) ส านักปลัด     จ านวน  ๕  คน 
(๒) กองคลัง     จ านวน  ๔  คน 
(๓) กองช่าง     จ านวน  ๒  คน 
พนักงานจ้างทั่วไป 
(๑) ส านักปลัด     จ านวน  ๑  คน 
(๒) กองคลัง     จ านวน  -  คน 
(๓) กองช่าง     จ านวน  -  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 



 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 
ตารางแสดงประมาณการรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลัง ๔ ปี 

รายรับ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 
ประมาณการรายรับ 16,500,000 17,300,000 ๑๘,๑๖๕,๐๐๐ ๒๕,๔๑๘,๘๒๐ 
รายรับจริง 17,364,246.95 17,300,000 ๑๕,๙๒๕,๕๐๕.๔๙  
ประมาณการรายจา่ย 16,500,000 17,300,000 ๑๘,๑๖๕,๐๐๐ ๒๕,๔๑๘,๘๒๐ 
รายจ่ายจริง 13,807,182.92 17,300,000 35,025,944.01  

 

๑.๒ การประเมินผลท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ ร้อยละของ
โครงการ 

ปรากฏในแผน 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๙๘ 11 11.22 
๒.การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคม ๕๘ 13 22.41 
๓.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖ - 0 
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๒๐ 1 5 
๕.การพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ๓ - 0 
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ๑๗ 5 29.41 
๗.โครงการเกินศักยภาพ 9 - 0 
 

ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ

โครงการ 
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔๐๘ ๑๙ 3.74 
๒.การพัฒนาคณุภาพชีวิตและสังคม ๕๒ ๒ 3.84 
๓.การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ๓๐ ๑ 3.33 
๔.การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ๒๑ ๓ 14.28 
๕.การพัฒนาด้านการปูองกันและดูแลรักษาทรัพย์สินฯ ๓๓ ๑ 3.03 
๖.การพัฒนาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๗ ๒ 7.40 
๗.ด้านการศึกษา ๓๙ ๑๑ 28.20 
๘.ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ๑๕ ๑ 6.66 
๙.ด้านการบริหารงานท่ัวไป ๑๐๒ ๕๐ 49.01 
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ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ

โครงการ 
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

๑.ด้านการพัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ ๒๔ ๒ 8.33 
๒.การพัฒนาผลผลติทางการเกษตร ๔๐ ๒ 5 
๓.การพัฒนาและส่งเสริมศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๓ ๒ 66.66 

๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๑ - 0 
๕.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖๘ ๓๒ 47.05 
๖.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๖ ๑ 16.66 

๗.การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการ
พัฒนาระบบบริหารภายใต้การบรหิารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๕๙ ๑๐ 16.94 

 
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ ร้อยละของ
โครงการ 

ปรากฏในแผน 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติจริง 

๑.ด้านการพัฒนาคนและสังคมทีม่คีุณภาพ ๒๖   
๒.การพัฒนาผลผลติทางการเกษตร ๔๕   
๓.การพัฒนาและส่งเสริมศลิปะ วฒันธรรม จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

๓   

๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๑   
๕.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๙๕   
๖.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕   

๗.การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการ
พัฒนาระบบบริหารภายใต้การบรหิารงานกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๖๕   

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑  ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
สาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลงานในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมาปัญหา 
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่  มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคอนกรีตให้อยู่ในสภาพที่ใช้

งานได้สะดวกปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมามีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟูา
สาธารณะภายในหมู่บ้านและติดตั้งไฟฟูาให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืนมีการด าเนินการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าบริโภคอุปโภค 

 
 

 

9 



 
การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
มีการก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธารขุดลอกหนอง คลองธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 

และเลี้ยงสัตว์ซึ่งจากการพัฒนาที่ผ่านมายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เป็นอุปสรรคต่อการ
ขยายตัวด้านการเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งทางเทศบาลจะได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะเวลาที่ผ่านมา  ได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพอควร มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพเพ่ือพัฒนารายได้กลุ่มและ 

พัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎรโดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพพัฒนากลุ่มและรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ยกระดับสินค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้
ของราษฎร 

สาขาการพัฒนาด้านคนและสังคม ผลในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะที่ผ่านมา มีการส่งเสริม 
กิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่องได้แก่การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านการจัดการแข่งขันกีฬาใน 

ระดับต าบลและกีฬาเยาวชนเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติดและสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบล มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในต าบลตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพติดรวมถึงสนับสนุน 

งบประมาณให้กับหน่วยงานในการด าเนินการมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้ทุกฝุายตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถิ่นและของ
ประเทศโดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะเช่นกีฬาฝึกอาชีพสนับสนุนทุนการศึกษาและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 

การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
มีการด าเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นหมอกควันก าจัดแหล่ง 

เพาะพันธุ์ยุงในต าบลโดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบลบ้านโพนสวรรค์ มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงานศูนย์ ศสมช. 
ทุกหมู่บ้านและจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ประชาชนด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 

การด าเนินงานสนับสนุนด้านสุขศาลากาฬสินธุ์ จ านวน ๕ แห่ง เพ่ือให้บริการดูแลผู้ปุวยโรคเบาหวาน 
และผู้สูงอายุ ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมการด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 

การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมพูน 
ทักษะในการเรียนการสอนอีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างท่ัวถึงมี
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนางานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 
 
 

 
 
 

10 



 
 

สาขาการพัฒนาการเมืองและการบริการ ผลในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา  
สามารถพัฒนาองค์กรได้ดีพอสมควรและยังให้ประชาชน ได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 

มีการสงเสริมและสนับสนุนให้พนักงานลูกจ้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและ
ด้านกฎหมายจัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและส่งเสริม
ให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาต าบลโดยกระบวน
ประชาคมการเผยแพร่ข่าวสาร  ของทางราชการสู่ประชาชนได้ทั่วถึงพอควรและสามารถตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสะดวก 
 

สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลในการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
ระยะที่ผ่านมา  ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระดับ
หนึ่ง มีการปลูกต้นไม้ ในสถานที่สาธารณะ  การรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย  แต่ปัญหาด้าน
การจัดเก็บขยะมูลฝอยนั้น ต าบลสงเปลือยยังไม่มีสถานที่ก าจัดขยะของตนเอง ได้น าไปก าจัดร่วมกับเทศบาล
ต าบลกุดสิม ปัจจุบันบริหารจัดการขยะโดยวิธีเผา และฝังกลบ ซึ่งเริ่มประสบปัญหาขยะล้น คาดว่าอีกไม่นาน
จะไม่สามารถบริหารจัดการขยะได้ ซึ่งเทศบาลจะได้วางแผนเพื่อบริหารจัดการเรื่องขยะต่อไป 

    ๒.๒ ผลกระทบ 
 ผลกระทบจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ในด้านการพัฒนานั้น เนื่องจากงบประมาณท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ ไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนา ท าให้การพัฒนาในแต่ละด้านเป็นไปอย่างล้าช้า 
ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ปัจจุบันยังได้รับการพัฒนาไม่ทั่วถึง ด้านคน สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมฯลฯ ที่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
๓  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไขปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๓.๑ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 ๑. ปัญหาเรื่องงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาในพื้นที่  
 ๒  ปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ซึ่งมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท้องถิ่นขาดความพร้อมในการรับโอนภารกิจ เช่น ความพร้อมด้านบุคลากร 
งบประมาณ การชี้แจงให้ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอนจากหน่วยงานที่ถ่ายโอน ท าให้เกิดปัญหาใน
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๓ ปัญหาในเรื่องบุคลากรของท้องถิ่น ที่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ และบุคลากรยังต้องได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ จากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 

 ๔ ปัญหาในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ในบางเรื่องระเบียบ กฎหมายไม่
ปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย 
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 ๓.๒ แนวทางแก้ไข 
 ๑. เรื่องงบประมาณ เสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดท าโรงการ
เพ่ือเสนอของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เพื่อมาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 ๒. เรื่องอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เสนอให้พิจารณาทบทวน และส ารวจความพร้อม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจถ่ายโอน หรือหากต้องถ่ายโอน หน่วยงานที่ถ่ายโอนควรให้ค าปรึกษา 
แนะน าแก่ท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 

 ๓. เรื่องขาดบุคลากร เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนการบริหารงานบุคคล
ของท้องถิ่น ที่ต้องค านึงถึงหลักความรู้ความสามารถ ในการบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ และควรจัดอบรมให้มี
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาศักยภาพตลอด มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม  

 ๔. เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ เสนอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
ทบทวน ปรับปรุงให้มีความเป็นปัจจุบัน และจัดอบรมให้ความรู้เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกัน 
จ านวนประชากรเขตเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่(อ้างอิง 24 กุมภาพันธ์ 2560) 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
โนนส าราญ 281 310 591 256 
โพนสวาง 222 230 452 163 
โพนวิมาน 315 274 589 202 
สมสนุก 257 226 483 227 
กุดสิมพัฒนา 84 80 164 78 
ดอนจันทร์ 27 30 57 27 
โนนศิวิไล 308 261 569 237 
โพนสวรรค์ 220 258 478 155 
โนนเจริญ 251 221 472 247 
 
 

จ านวนประชากรแยกตามช่วงอาย ุ

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุระหว่าง 1 ปี – 18 ป ี 360 367 727 
อายุระหว่าง 19 ปี – 60 ปี 1,323 1,208 2,531 
ผู้สูงอายุ 61 ปีขึ้นไป 281 316 579 
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ส่วนที่ 2 

 
 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 
นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติ
การระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิ
ทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และ
การเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหาร
จัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่ างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศ 
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้าน
หนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนข้ึนอาท ิการก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่ง
ล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ า 
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ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า

สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัว
มากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจ
โลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจาก
ปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ใน
กลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง 
ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปรมิาณเงินขนาดใหญใ่นสหรฐัฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้
เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มี
แนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยาย
กาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความ
เสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผล
ท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบาย
ของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับอนาคตของ
โลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดา
เนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่  และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และ
ได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร้างรายได้ 
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เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การ
ท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุม
และมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่
ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสาร
องระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่
ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย
ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
แรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพ
การผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่าง
ประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็น
ส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่ม
มูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อ
ต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ 
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และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย 
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลกึลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพื่อเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก
ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และ
เปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับ
ร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูป
และปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และ
ทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบทโลก และบริบท
การพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดนิในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรใ์ห้สามารถนาไปสู่การปฏิบัตอิย่าง
จริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญ 
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ในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความ
อยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ใน
ขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติ
สุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 



 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูก่าร

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสรา้งฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมสี่วนร่วม มีการจดัการสิง่แวดลอ้มเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

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

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

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

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและใน
ระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตรช์าติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมนิผลอย่างเปน็
ระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาและส่งเสรมิศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

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

สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิ
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี ้ 

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

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณรอ้ยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ 
บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผัน
ผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่
ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงป ี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 
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๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน

เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี 
๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลัง
ลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้ สูงในช่วงก่อนหน้า 
ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วง
ครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้
ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของ
เศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็น
ร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการ
ทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณก์ารแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมคีวามได้เปรยีบ
ด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 
Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที ่๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลง
เมื่อเทียบกับอันดับที ่๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในป ี๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศ
ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน  
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สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้าน
วน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักใน
ภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ าและมี
ข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 
เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ า
กว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศใน
อนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธ์ุที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  
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โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในป ี๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุด
ร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อย
ละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     
มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ 
เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

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

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดจีากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุตธิรรมและต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมี
ความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ 
ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 
๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งใน
ด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลาย
มากขึ้น โดยพื้นท่ีปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ
ชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนท่ีปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ 
ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างป ี๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเล
มีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 
ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยาย
ตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บใน
ช้ัน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาล
ที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มี
จ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ  มีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมเีพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท า
ให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้าน
ตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมาย
ควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณ
ร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น 
EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการ
ระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
และการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้า
เสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓.๓ ต่อป ีอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่
มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้ น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ า
ทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภบิาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผา่น

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความ
จ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี ้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท า
การทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือ
ว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่ง
ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการ
ควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้
ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้น
จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากน้ัน มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 
หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้
รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ 
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ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให ้อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก 
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ 
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลีย่ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
มากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
ส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุม่เสี่ยงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้
ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของ
ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและ
รายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า 
บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากน้ี ความต้องการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ
สาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด
ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
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 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาท ิ
มูลนิธ ิสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาด
ใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณว์่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้
ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบาย
และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 

เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท า
ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน 
๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชน
มีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการ
ผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข 
มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโล     
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจดัการ รวมทั้งสนับสนุนและผลกัดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่าง
พื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และ
ทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย
สนบัสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น 
ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส ์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการ
ลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ า
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอ้มูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
๑.๔ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการ
ลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่าง
มีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง 
สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด 
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ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบ
องค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ
สร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-
สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่ เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา -กระบี่-สุราษฎร์ธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและ
เอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ปูองกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

 

39 



 
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) 
เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่
ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ( Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวท้ังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงาน
และรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
1.3 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 

วิสัยทัศน์จังหวัด :  
 “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภมูิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว และลงทุน” 
พันธกิจ : 
(1) ผลักดันให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งผลิต แปรรูป อาหารปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาการผลิต

ข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
(2) เพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ (ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย) โดยเน้นกระบวนการผลิต การแปรรูป และ

การส่งออก เพื่อเพ่ิมมลูค่า 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้ได้

มาตรฐานและแข่งขันได้ 
(4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค กระบวนการจัดการด้าน

การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน ตามวาระ
จังหวัด ในการพัฒนาสู่เมืองแห่ง “สุข สวย รวย ดี” 

(5) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(6) สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
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เป้าประสงค์รวม 
(๑) ผลิตภณัฑ์มวลรวมของจังหวัด GPP เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
(๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ) อย่างน้อยร้อยละ 90 ของจ านวนตัวช้ีวัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
๒. ยกระดับผลิตภณัฑ์จากภูมิปญัญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ใหไ้ด้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
๓. พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เปน็เมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสรมิและพัฒนาการผลิต การแปรรปู อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์ 

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของการผลติอาหารปลอดภัย 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟารม์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
(ร้อยละ 60 ต่อปี) จากจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรอง 

(2) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของผลผลติข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรยี์ (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(3) ร้อยละของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จังหวดักาฬสินธุ์ (KS) 

เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
(4) ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายพืชเศรษฐกิจหลัก (ร้อยละ 1 ต่อปี) 

กลยุทธ ์
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยใหไ้ด้มาตรฐาน 
(๓) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของกลุ่มผูผ้ลติอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ของภาคการตลาด เพื่อสร้างความยั่งยืน และแข่งขันได้ของสินค้า

อาหารปลอดภัย 
(๕) พัฒนาคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ 

 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
(๑) ร้อยละทีเ่พิ่มขี้นของการจ าหน่ายผ้าไหมแพรวา (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
(๒) ร้อยละทีเ่พิ่มขี้นของการจ าหน่ายสินค้า OTOP  และผลติภณัฑ์ชุมชน (ร้อยละ 12 ต่อปี) 

กลยุทธ ์
1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมลูค่าและคณุค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์จากภมูิปญัญาท้องถิ่น 

เช่น ผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินคา้ OTOP 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup จากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
3.พัฒนาและเช่ือมโยงกลุม่เครือข่ายเกษตรกร ผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ ให้มีความเขม้แข็งและมเีอกภาพ เพื่อสร้าง

อ านาจต่อรองทางการตลาด 
4.เพิ่มศักยภาพการบูรณการของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การ

จ าหน่าย ผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเท่ียวและน่าลงทุน 
เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
             1. จ านวนถนนท่ีเชื่อมโยง การค้า การขนส่ง ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา (5 สายต่อปี) 
    2. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุกช่วงวัยท่ีได้รับบริการและการดูแล (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
     3. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสไดร้บัการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
              4. ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่านเกณฑ์ชุมชนเขม้แข็ง (ร้อยละ 80 ) 
              5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ท่ีมีสภาพเป็นปุา (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
              6. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีมีการจัดตั้ง “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (ร้อยละ 100 ตอ่ปี) 
              7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปีท่ี 3 (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
     8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
 
กลยุทธ ์
             (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้ า เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนวาระ
จังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
     (2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ทุกช่วงวัย การดูแลผู้ด้อยโอกาส ตามกรอบกิจกรรม 3 ดี (คนดี 
รายได้ดี สุขภาพดี) 

   (3) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ การเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียว  
และบูรณาการ การจัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
    (4) พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
    (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
     ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
   (1) ร้อยละของข้อร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมที่ได้รับการแก้ไขเป็นที่ยุติ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
            (2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
   (3) การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผลการด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐที่เป็นรูปธรรมอย่าง
น้อย 5 เรื่องต่อปี 
           (4) ร้อยละของคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
     

กลยุทธ์ 
                   (1) เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
           (2) ส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐ 
  (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ และการเช่ือมโยงข้อมูลด้านการค้า 
การลงทุน การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 

เป้าประสงค์ 
            ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  (1) สถิติการจับกุมผู้กระท าความผิดในคดี 3 กลุ่ม ค่าเปูาหมาย (ร้อยละ 60 ต่อปี) 
  (2) อัตราผู้เสียชีวิตต่ออุบัติเหตุจราจรทางบกต่อประชากรแสนคน (ร้อยละ 1 ต่อปี) 
  (3) ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับ 4) 
  (4) ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (สถานะ ก=ปลอดยาเสพติด) (ร้อยละ 
50 ต่อปี) 
 กลยุทธ์ 
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงภายในและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาสังคม 
           (3) ยกระดับมาตรการการแก้ปัญหายาเสพติด 
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  ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

   

 

 

 

 

 

          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ : เปูาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เปูาหมายการพึ่งตนเอง” 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,ทิศทางแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12,ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ,แผนกลุ่มจงัหวัดฯ ไปสู่แผนพฒันาจังหวัดกาฬสนิธุ์ พ.ศ. 2561-2564 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) : วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ด้าน 

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 

ความสามารถในการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 

และเสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอ 

ภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและ 

การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ 

เสรมิสร้าง
และ 

พัฒนา 

ศักยภาพ
ทุน 

การสร้าง
ความเป็น
ธรรม ลด 

ความเลื่อม
ล้ า 

การสร้างความ
เข้มแข็ง 

ทางเศรษฐกิจ
และ 

แข่งขันได้อย่าง

ความ 

มั่นคง 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ 

บริหารจดัการ
ภาครัฐและ 

ธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
โครงสร้าง 

พื้นฐาน/
ระบบโลจิ

สติกส ์

วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

การ 

ต่างประเทศ 

ประเทศเพื่อน 

การเติบโตที ่

เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา 

ภูมิภาค เมือง 

พื้นที่เศรษฐกิจ 

เพิ่มศักยภาพการผลิตไปสู ่

มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์

และอาหารปลอดภัย 

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

ไปสูผ่ลติภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มสูง 

ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณ ี

วัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อน 

ประวัติศาสตร์ และกีฬาสู่นานาชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ 

น้ าเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง 
พื้นที่เศรษฐกิจ 

การ
ต่างประเทศ

ประเทศเพื่อน
บ้าน 

ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอดุม
สมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต้นน้ าของ
จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร 

ชัยภูมิ นครราชสีมา 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 



 
 

 

            

 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ.2561-2564 : 

 วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเท่ียว และโลจสิติกส์     สู่อนุภาคลุ่มน้ าโขง” 

                    

            

                   
          

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2564 : วิสัยทัศน์ “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปญัญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเท่ียว และลงทุน” 

  

 

 

 

 

ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอดุมสมบูรณ ์

และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี 

ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภมู ิ

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจสิติกส ์ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอยา่งครบวงจร 

ส่งเสริมและพัฒนาการผลติ การแปร
รูปอาหารปลอดภยั และพืชเศรษฐกิจ

หลักแบบ 

ยกระดับผลิตภณัฑ์จากภูมิปญัญา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ใหไ้ด้มาตรฐาน

และแข่งขันได ้

พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้
เป็นเมือง 

น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่า
ลงทุน 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

สร้างสังคมแห่งความมั่นคง 

และปลอดภัย 

2561 2565 

สร้างสังคมแห่งความ
มั่นคงและปลอดภยั 

2561 
2565 



 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ (2561-2564) 
วิสัยทัศน์ “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวและบริการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างย่ังยืน ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกุดสิมคุม้ใหม่ อ าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  (2561-2565) 

      วิสัยทัศน์ “       “กดุสมิคุ้มใหมต่ าบลนา่อยู ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ให้บริการสาธารณสขุ มุง่เน้นด้านการศกึษา พฒันาด้านการเกษตร อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พฒันา

คนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน” 

                 

 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

การพัฒนาการ
ผลิตทาง

การเกษตร 

การพัฒนาผ้าไหม แพรวา
และส่งเสรมิ ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารตี ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การรักษาความมั่นคง
ภายในและพัฒนาระบบ

บริหารภายใต้การ
บริหารงานกิจการ

บ้านเมืองท่ีด ี

2561 2565 

การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคณุภาพ 

 

2561 2565 

การพฒันาและสง่เสริม

ศิลปะวฒันธรรม จารีต

ประเพณีและภมูิปัญญา

ท้องถ่ิน 

การพฒันา

เศรษฐกิจและการ

ทอ่งเที่ยว 

การพฒันา

โครงสร้าง

พืน้ฐาน 

การอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ติและสิง่แวดล้อม 



 
 

 
3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น  
 จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น  การพัฒนา
ท้องถิ่น   ถึง ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เปูาหมายกลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคตของต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  กรรมการประชาคมหมู่บ้านและจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน   

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 การคมนาคม  ปัญหาถนนลาดยางที่บางสายยังสร้างไม่เชื่อมโยงกัน และบางสายที่ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
ขรุขระปัญหาถนนคอนกรีตที่ยังไม่ทั่วถึงภายในหมู่บ้าน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ในแต่ละ
ปีงบประมาณสร้างได้ประมาณ 60-100 เมตร ในแต่ละหมู่บ้าน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจาก
เส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการ
ของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ 
 1.2 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ความต้องการของประชาชน 
คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ และซ่อมแซมบ่อ
บาดาลเดิมจัดระบบการจัดการน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคให้มีความสะอาดมากขึ้น ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านให้ทั่วถึง  พัฒนาปรับปรุงระบบน้ าประปาให้เป็นประปาดื่ม กินได้  
   1.3 ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบล และขยายเขตไฟฟูาเกษตรให้ทั่วถึงตามความ
ต้องการใช้ไฟฟูา 
  1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ ากัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ าไม่ทันท่วงที  เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  คือ  
ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในจุดที่มีน้ าท่วมขังและน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจ า  
  1.5 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ปัญหาคือขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร น้ าไม่เพียงพอ
ส าหรับการท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ความต้องการของประชาชนคือ ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ ขุดสระน้ า
ตามไร่นา ขุดเจาะบ่อบาดาลตามไร่นา สร้างฝายกั้นน้ า สร้างท านบก้ันน้ า 

  2. ด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 ด้านอาชีพ การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหา คือ ประชาชนต้องการพัฒนาอาชีพเสริมหลัง
ฤดูท านา เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน และอยากให้ส่งเสริมต่อยอดอาชีพเสริมที่มีอยู่แล้ว เช่น การจักสาน การ
ทอผ้าพื้นเมือง และการเย็บปักเสื้อพ้ืนเมือง ให้สินค้ามีคุณภาพ และเป็นที่นิยมในท้องตลาดสากล รวมทั้งจัดหา
แหล่งจ าหน่ายสินค้า ความต้องการของประชาชน คือ ฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กระติบข้าวเหนียว เสื้อ
พ้ืนเมือง อบรมสร้างอาชีพใหม่  เช่นท าของที่ระลึก ท าของใช้จากวัสดุที่ใช้แล้ว ฯลฯ 
  2.2  ด้านส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร ปัญหา คือขาดการส่งเสริม และให้ความรู้ ในด้านการท าเกษตร
แบบผสมผสาน ประชาชนประกอบอาชีพหลักคือ ท านา พอหมดฤดูกาลท านา ก็มีปลูกพืชชนิดอ่ืนเสริมบ้าง 
เช่น ปลูกมะเขือเทศ ปลูกข้าวโพด ความต้องการของประชาชน คือ อยากให้ส่งเสริม และให้ความรู้ด้านการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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  2.3 ด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ปัญหา คือ ขาดการพัฒนาให้ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่เป็นต าบล
แห่งการท่องเที่ยว ซึ่งต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ คือวัดปุาพุทธบุตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาเยี่ยมชมเรื่อยๆ แต่ยังขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร ทั้งด้านสินค้าและของที่
ระลึก เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมา ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการพัฒนาต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ให้เป็น
ต าบลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมของชาวผู้ไท เช่น มีศูนย์สาธิตด้านต่างๆเช่น 
ศูนย์สาธิตกลุ่มจักรสาน ศูนย์สาธิตกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บผ้าพ้ืนเมืองศูนย์สาธิตการท าเกษตรแบบผสมผสาน 
และวัดวังปุาพุทธบุตรยังเป็นวัดที่ยังมีพ้ืนที่การศึกษาทางภูมิศาสตร์เช่น ไม้กลายเป็นหิน  เป็นต้น 
  3. ด้านคนและสังคม 
  3.1 ด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหา คือ โรคติดต่อ หรือโรคระบาด 
เนื่องจากการเปิดประชาคมอาเซียนตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จึงต้องเฝูาระวังโรคติดต่อ และโรคระบาดต่างๆ ที่จะ
เข้ามา และปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคไต ฯลฯ ปัญหาการเฝูา
ระวังโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น และการจัดบริการด้านสาธารณสุข ให้กับประชาชนให้ทั่วถึง 
ความต้องการ คือ ตั้งงบประมาณ และจัดท าโครงการเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข เช่น สนับสนุนงบประมาณ
ให้สุขศาลา ซึ่งในทุกหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณ ในการพ่น และก าจัดลูกน้ า ยุงลายและสนับสนุนงบประมาณ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่นส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เป็นต้นรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือด าเนินงานด้านสุขภาพ และสาธารณสุขของประชาชน 
  3.2 ด้านการศึกษา ปัญหาคือ ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ความต้องการ 
คือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ เสริมการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ 
  3.3 ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณีและวันส าคัญต่างๆ ปัญหา คือ ยังขาด
งบประมาณ และส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประเพณี ประจ าถิ่น ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก และอนุรักษ์ไว้ เช่นประเพณี
หมอเหยา ประเพณีเลี้ยงปูุตา เป็นต้น ความต้องการ คือ สนับสนุนงบประมาณ หรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ประจ าถิ่น 
  3.4 ด้านกีฬาและนันทนาการ ปัญหาคือ สถานที่ส าหรับเล่นกีฬา ยังไม่เพียงพอ และทั่วถึง ปัญหา
เด็กติดเกม ความต้องการ คือ สนับสนุนงบประมาณ และจัดกิจกรรมด้านการกีฬา ให้เด็กได้มีการแสดงออก
และร่วมกิจกกรม 
  3.5 การพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ปัญหา คือ
จ านวนผู้สูงอายุ ที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ท าให้รัฐบาลต้องรับภาระในการดูแลเพ่ิมขึ้น ปัญหาผู้พิการที่ต้องมีผู้ดูแล 
และปัญหาคนด้อยโอกาส ที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ ความต้องการ คือ อยากให้จัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มีกิจกรรมท า และมีรายได้เพ่ิม เช่น ฝึกอบรมอาชีพ และจัดหา
สถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้  
   4. ด้านการรักษาความม่ันคงและความสงบ 
   4.1ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา คือ การลักเล็กขโมยน้อย การมั่ว
สุ่มของกลุ่มเด็กวัยรุ่น ความต้องการ คือจัดชุดอาสาสมัคร ลาดตระเวนปูองกันภัยในหมู่บ้าน และภายในต าบล
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสี่แยก หรือจุดเสี่ยงต่างๆ 
   4.2 ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ปัญหาคือ การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น ในจุดเสี่ยง
ต่างๆ ความต้องการ คือ จัดโครงการอบรม หรือเข้าค่ายอบรมยาเสพติด เพ่ือปูองกันการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในกลุ่มวัยรุ่นจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา เพื่อให้วัยรุ่นมีพ้ืนที่ส าหรับการแสดงออกที่ถูกต้องจัดอาสาสมัคร ท้องถิ่น 
ท้องที่ ระวังภัย 
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   4.3 ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหา คือ ปัญหาด้านไฟไหม้ ไฟปุา ปัญหาน้ าแล้ง 
ความต้องการ คือ จัดฝึกอบรมทบทวนฝึกซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆและอบรมให้ความรู้
เรื่องไฟปุาสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการดับเพลิงและปูองกันบรรเทาสาธารณภัยให้
พร้อมส าหรับใช้ระงับภัย วางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในฤดูแล้ง ทั้งเรื่องไฟปุา และเรื่องน้ า ในการ
อุปโภค บริโภค 
 
   5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   5.1 การดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาคือ ไฟปุา ในฤดูแล้ง และ
การตัดไม้ท าลายปุา ความต้องการ คือ จัดอบรมปลูกจิตส านึกในการรักษาปุา และรณรงค์การไม่ทิ้งขยะในที่
สาธารณะ เช่น อ่างวังค า เป็นต้น จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ และปุาชุมชนต่างๆ 
   5.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบการบ าบัดน้ าเสียปัญหา คือ ปัจจุบัน 
เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ขาดการบริหารจัดการขยะของตนเอง ไม่มีที่ส าหรับก าจัดขยะเอง โดยได้น าขยะที่
จัดเก็บไดภ้ายในต าบล ไปทิ้งรวมกับเทศบาลต าบลกุดสิม  ซึ่งมีหลาย ๆ ที่ ได้น าขยะมาทิ้งในบ่อก าจัดขยะของ
กุดสิมเหมือนกัน และประสบปัญหาเดียวกัน คือ เทศบาลต าบลกุดสิมก าจัดขยะโดยวิธีเผา และฝังกลบ จาก
จ านวนขยะที่มากในแต่ละวัน จนไม่มีที่จะฝังกลบแล้ว และต าบลสงเปลือยประสบกับปัญหา การจัดเก็บขยะไม่
ทันต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากมีรถเก็บขยะ 1 คัน แบบเทท้าย แต่ไม่บดอัดท้าย ท าให้ในแต่รอบ
การจัดเก็บ เก็บขยะได้ปริมาณน้อย แต่จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลกุดสิมคุ้มใหม่มีทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ท าให้
ประสบปัญหาจัดเก็บได้ไม่ทัน ความต้องการ คือบริหารจัดการในเรื่องขยะให้ครบวงจร ทั้งปัญหาการจัดเก็บ 
และการท าลายขยะ  
  5.3 การส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ ปัญหา คือ ไม่มีสวนสาธารณะส าหรับเป็นที่พักผ่อน และออก
ก าลังกายภายในต าบลกุดสิมคุ้มใหม ่ความต้องการ คือ สร้างหรือปรับปรุงสถานที่ให้เป็นสวนสาธารณะ 
  6. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีความต้องการ คือ การบริหารจัดการ ภายใต้หลักการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้การพัฒนาเทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนา
ต าบลประจ าปีมาก  เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งท่ีเทศบาลฯจัดเก็บเอง  ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้รวมทั้งเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดจึงไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ท าให้ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนพัฒนา  ซึ่งมีบางส่วนที่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้  เมื่อวิเคราะห์ศักยภาพ  เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยใช้หลัก Swot ดังนี้ 
 1.  จุดแข็ง (S : Strength) 

1.1 การคมนาคมสะดวก ต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเขาวงประมาณ 3 กิโลเมตร 
1.2 มีอ่างเก็บน้ าหนองทุ่งหลวง 
1.3  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี 
1.4 มีอัตลักษณ์เฉพาะด้านในพื้นที่มีประเพณี วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลาย 

สามารถพัฒนาเพ่ือสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว มีวัดปุาพุทธบุตรซึ่งถูกเสนอให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.5 มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 
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1.6 ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 

1.7 มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการอ่ืน 
1.8 ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพท าให้มีรายได้เสริมเช่น กลุ่มจักรสาน ทอผ้า 
1.9 ผู้น าในชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและมีความรักสามัคคีกันในชุมชน 

 2.  จุดอ่อน (W: Weakness) 
 2.1 ชุมชนมีการใช้จ่ายฟุุมเฟือยเนื่องจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
 2.2  ชุมชนขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  ขาดระบบสาธารณูปโภคท่ีดี 
 2.3  ชุมชนไม่สามารถรวมกลุ่มได้อย่างยั่งยืน 
 2.4 ชุมชนขาดแรงงานในวัยท างาน 

2.5 ขาดการบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก 
2.6 การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ 
2.7 ปัญหาการบริหารจัดการด้านน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแล้ง 
2.8 งบประมาณมีจ านวนจ ากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
2.9 บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

3.  โอกาส (O: Opportunity) 
 3.1 ชุมชนสามารถมีการพัฒนาไปสู่ความเจริญได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการคมนาคมที่สะดวก 

3.2  ชุมชนสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มาก 
3.3  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งวัตถุดิบและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3.4 ชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐบาล 
3.5  รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 

4.  อุปสรรค (T: Threat) 
  4.1 ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
  4.2  ประชาชนในชุมชนยังขาดจิตส านึกในการรักถิ่นฐานบ้านเกิด 
  4.3  ชุมชนขาดทรัพยากรในวัยแรงงานมีการอพยพไปท างานต่างถิ่น 
  4.4  ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดมีราคาสูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพที่เท่าเดิม 

4.5 มีปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  เพิ่มข้ึน 
   4.6 มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
   4.7 วิกฤติโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ 
   4.8. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการ 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

-บริหารทั่วไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

-การเศรษฐกิจ 

-บริหารงานท่ัวไป 

-การศึกษา 

-สาธารณสุข 

-สังคมสงเคราะห ์

-เคหะและชุมชน 

-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

-การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

-การพาณิชย ์

-งบกลาง 

ส านักปลดัฯ กองคลัง 

กองช่าง 

2 การพัฒนาและส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

-บริหารงานท่ัวไป 

-บริการชุมชนและสังคม 

 

-การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลดัฯ กองคลัง 

กองช่าง 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

-บริการชุมชนและสังคม 

 
-เคหะและชุมชน ส านักปลดัฯ กองคลัง 

กองช่าง 
4 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 
-บริการชุมชนและสังคม 

-การเศรษฐกิจ 
-เคหะและชุมชน 

-อุตสาหกรรมและการโยธา 

-การพาณิชย ์

กองช่าง ส านักปลดัฯ 

กองคลัง 

5 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม 

-การเศรษฐกิจ 
-เคหะและชุมชน 

-การเกษตร 
ส านักปลดัฯ กองคลัง 

กองช่าง 
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