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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
เรื่อง  ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร (พ.ศ. 2561 - 2564) 

................................................................ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
หมวด  6  ข้อ  29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงประเมินยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564)ให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน  ทั้งนี้   ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นั้น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อวันที่ 24 
เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 และได้ท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562) 
และประเมินยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.2561 -2654) ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ  เพ่ือ
แสดงผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 

 

บรร  ยะประภา 

(นายบรร  ยะประภา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
หมวด  6  ข้อ  29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงประเมินยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ.2561 -2564) ให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรจึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ร่มกับคณะกรรมการพัฒนาระดับต าบล 
และคณะกรรมการประสานแผนระดับต าบล จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบลอุดมพรในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆทั้ง 5 
ด้าน ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น ทบทวนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาต าบลสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ต่อไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

 

 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ตามทีต่ าบลอุดมพรได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)  ข้ึนมา เพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสาม (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยต าบลอุดมพรได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ ต าบลอุดมพรได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้    

 
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 2557 

จ านวน
โครงการใน

แผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

18 8 1,320,000 270,000 20.40 

2.ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
 

50 26 13,075,000 5,155,000 39.43 

3.ด้านการส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

11 8 1,080,000 760,000 70.37 

4.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

20 13 20,350,000 4,300,000 21.13 

5.ด้านการศึกษา 
 

13 11 6,265,000 6,245,000 99.68 

6.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

8 4 6,100,000 1,500,000 24.59 

7.ด้านบริหารจัดการ 
 

22 18 4,490,000 3,070,000 68.38 

รวม 142 88 52,680,000 21,000,000 49.14 

สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 2558 
จ านวน

โครงการใน
แผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 30 10 14,800,000 2,176,000 14.71 
2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 46 15 7,460,000 7,062,580 94.68 
3.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 18 3 210,000 120,000 57.15 
4.ด้านสิ่งแวดล้อม 12 1 35,000 50,000 100 
5.ด้านบริหารจัดการ 
และบูรณาการ 

35 30 6,230,000 5,158,000 82.80 

      
รวม 141 59 28,735,000 15,106,584 69.87 

 

 
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 2559 
จ านวน

โครงการใน
แผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 14 18,700,000 2,316,000 12.39 

2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 40 14 11,685,000 10,735,000 91.87 

3.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 18 3 200,000 180,000 40 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 12 3 1,270,000 90,000 98.43 

5.ด้านบริหารจัดการ 
และบูรณาการ 

39 33 6,190,000 3,500,000 67.86 

      

รวม 130 67 38,045,000 19,769,500 62.11 
 

 
ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 2560 
จ านวน

โครงการใน
แผน 

โครงการที่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ต้ังไว ้ งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19 8 8,050,000 5,250,000  

2.ด้ านพัฒนาคุณ ภาพ
ชีวิต 

28 12 1,420,000 896,000  

3.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 5 0 200,000 0  

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 10 6 320,000 303,000  

5.ด้านบริหารจัดการ 
และบูรณาการ 

40 33 6,032,800 4,927,200  

      

รวม 102 59 16,022,800 11.376,200  
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามที่ต าบลอุดมพรได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต าบลอุดมพรให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

 ตามที่ต าบลอุดมพรได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของ
ต าบลอุดมพรนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรอืน 

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสญัจรไปมาได้สะดวก 

๔.  ไมม่ีการเกดิอาญชญากรรมในพ้ืนท่ี   

๖.  เด็กๆ ไดร้ับการศึกษาทุกคน 

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รบัเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 

๑๐. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 

๑๑. ประชาชนไดร้ับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 

๑๓. ไม่มเีกิดอาญชญากรรมการในพ้ืนท่ี 

๑๔. ปญัหาไขเ้ลือดออกลดลง                                                                     
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๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง            

๑๗. ประชาชนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

๑๘. ประชาชนไดร้ับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 

๑๙. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานตา่งๆ ของต าบลอุดมพร 

๒๐. ประชาชนไดร้ับบริการจากงานบริการตา่งๆ ของต าบลอุดมพรดว้ยความสะดวก 

 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคณุภาพดีขึน้ส าหรับในการสญัจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขตต าบลอุดมพรทั้งหมด 

๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน  

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

๔. ชุมชนในเขตต าบลอุดมพรมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากข้ึน 

๕. การก าจดัขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานของต าบลอุดมพรปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชน
ต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 60.๓8  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตต าบลอุดมพร  ดังนี ้

 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตต าบลอุดมพร  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้ต าบลอุดม
พรต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรค
ระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท า ให้ไม่ได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพ้ืนท่ีการเกษตรไดร้ับ
ความเสยีหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคตา่งๆ   
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๓. สรปุปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมไีม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   

๓)  ชุมชนในเขตต าบลอุดมพรมีปญัหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกลา่วมีเป็นจ านวนมาก   

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของต าบลอุดมพรที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  ต าบลอุดมพรมีงบประมาณไมเ่พียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปญัหาของประชาชน   

๓)  ต าบลอุดมพรสมารถด าเนินการไดเ้ฉพาะตามอ านาจหนา้ที่      

➢ แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของต าบลอุดมพร 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของต าบลอุดมพรควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
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(๒)  การบริการประชาชน 

 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    

 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการของต าบลอุดมพร 

 ๓)  เจ้าหน้าท่ีต าบลอุดมพรควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต าบลอุดมพรกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับต าบลอุดมพร  

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของต าบลอุดมพรยังมีบางโครงการ/กิจกรรมทีไ่มส่อดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  ต าบลอุดมพรไม่สามารถบรรจโุครงการ/กิจกรรมในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  ต าบลอุดมพรไม่สามารถด าเนนิการไดค้รบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่าย  

  อุปสรรค 

๑)  ต าบลอุดมพรต าบลบ้านเหลื่อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  ต าบลอุดมพรตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

   ➢ แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของต าบลอุดมพร 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
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๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  ต าบลอุดมพรควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการของต าบลอุดมพร 

๓)  เจ้าหน้าท่ีต าบลอุดมพรควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต าบลอุดมพรกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับต าบลอุดมพร  

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 

๑)  ต าบลอุดมพรต าบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมไีม่เพียงพอตอ่การด าเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตต าบลอุดมพรมีปญัหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกลา่วมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 

๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได้   

   ➢ แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของต าบลอุดมพร 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
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๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  ต าบลอุดมพรควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   

 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   

๓)  ต าบลอุดมพรควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
ถูกต้อง  ในการบริการของต าบลอุดมพร 

 

 

 

**************************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

 

 

 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูค่วามมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการ
การเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

1.ด้านความมั่นคง 

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สรา้งความเชือ่มั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรยีบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่ง
ทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ 

ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอ้มแห่งชาติและระบบบริหารจดัการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการคา้การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบรกิาร เสริมสร้างฐานการผลติเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่
สากล 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมอืงศูนย์กลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและ
พัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

3.ดา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

(5) การสร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวตักรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เปน็กลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจดัการน้ าใหม้ปีระสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 



11 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบคุลากรภาครฐั 

(4) การต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  

ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน
และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น 

จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี
การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  
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เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี 
กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ 

(๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลั กและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕ ) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบรหิารจัดการภยัพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น  การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒ ) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรใน
การพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นสว่นการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่างประเทศ 

 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

 

(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรร
มาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่  ให้มีความ
สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบ
ประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่
เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้
สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้าน
เหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้น าทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิด
เศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ 

สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของประเทศในปัจจุบนัท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน 

เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเปน็ต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริม่แสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกจิ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยใน
ระยะทีผ่่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณรอ้ยละ ๕ ต่อป ีจนท้าให้รายได้
ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ีซึ่ง
ท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากรอ้ยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน 
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ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุทีส่ าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการ
ลงทุนรวมต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงป ี๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 

๒๕.๕ ในช่วงป ี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ 

นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วง
ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 

ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 

โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดย
ภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลงัลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 

๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่
เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม 

แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 

ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษา
วินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีให้เห็น
ว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่าน
มาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป 
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน
แรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ 

และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน้า ในขณะที่
ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลัง
ของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ประเทศท่ีมรีายไดสู้ง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสรา้งพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี 

๔๗ และด้านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที ่๓๗ และ ๔๓ ตามล าดบัในป ี๒๕๕๑ 

และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน 

การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมี
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ 

และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหาร
จัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบ
ไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมี
แนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความ
ปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
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๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-

๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen 

Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้าน
คนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ 

เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมี
จ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ 
๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออม
น้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือน
เดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู ้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาด
เฉลี่ยเมื่อแรกเกดิของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ 

เนื่องจากโรคไม่ตดิต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรกต็าม คนไทยไดร้ับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จา้นวนปีการศึกษาเฉลีย่ของประชากรวัย
แรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากน้ี 

คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคณุธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ 

ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาค
ตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 

Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง 
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ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญ
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิด
ช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือ
ครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการ
ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาส
สูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้
แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอก
ระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗  และระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม้ั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุมมาก
ขึน้ โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  

สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่
ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
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๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  อาท ิ

การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาด
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอา
วัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้  

และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อย
ละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ 

ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน 

และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก  ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิต
ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีป่า
ไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของ
ดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิ
การถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จ้านวน
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 
๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบาย
ปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม 

ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี 
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 

ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่
เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบ
มีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 

GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่ม
น้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็น
ร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้าบาดาลรวมประมาณ 
๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนานา้บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน  

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานท่ีก าจัดขยะแบบ
ถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้าง
เพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการ
ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) 

โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ 

ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่ง
เป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามนัเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทาง
จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลกัคือปริมาณรถยนต์จ้าน
วนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างาน
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
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(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 

๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์  และการระบายน้าเสียจากชุมชน 

ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสยีที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดย
ปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ  ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มี
ความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่า
หมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้าน
วนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ  ในขณะที่น้ า
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเรง่ด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใน
สังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้
ความส าคญักับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณว์ิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบรหิารกิจการบา้นเมืองและสังคมทีด่ี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  

ประการคือ (๑) หลักนติิธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความม ี

 

ส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี ้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 

ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ  มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  หา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการ
ทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร 
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จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านัก
วางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง  รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ 

ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจด
ทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วน
ภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไป
ด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง 

กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น 

ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา 
๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตาม
ยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วน
เพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให ้อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยว
ที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
มีขอบเขตจ้ากัด 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทจุรติเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรร์ัปชั่นใน
สังคมไทยเปลีย่นแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจดัซื้อจัดจา้ง รับสินบน ซึง่สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ 
เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเทา่กับการทุจรติคอร์รัปช่ันในปัจจุบนัท่ีประเทศไทยมีความเสยีหายจาก 

การทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจ
ในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้ อนเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption 

Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 

คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 
๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศ
ฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ 

(๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ   ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจ
ไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้
เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปน็ประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่ง
ขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถ
ด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการ
เพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เง่ือนไข
ดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุม่เสีย่งท่ีจะไม่สามารถหารายไดท้ี่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
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๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ 

จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงาน
ไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาท ิอาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาส
ในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อ
การปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคญัในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุม่คนต่างๆ ใน 

สังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คน
ยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและ
เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
รองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ 
การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิต
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 

การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมี
ส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ
ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนิน
กิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและ 
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ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไก
ป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า 

จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาค
ครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มี
อ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว
จะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้น
กว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับ
ประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 

รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนทีร่วดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสก์ลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับ
กระบวนการผลติแบบอัตโนมัตไิปสู่การใช้เทคโนโลยีทีผ่สมผสานระหว่าง Information Technology 

กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ 

เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 

และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผน
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับ
ศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและ
แรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้
ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคา
สินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 

มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากข้ึนและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงิน
ในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มี
ความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศ
ส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่ง
น้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัด
เซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 

สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม 

และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลงั ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มี
ระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 

เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาใน
ระดับโลกร่วมกัน 

 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมน้าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 

โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้า
ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ   โลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 

แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 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 ต่อป ี

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔ ) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 
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๕ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการ
มีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้
และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะ
แรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงาน
และปัจจัยการผลิตมีความยดืหยุ่นในการเคลือ่นย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลาง
การด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการ
ขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนที ่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง
และขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่า
อากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบ
โทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสนิค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมลูค่าสูงมีคณุภาพ
และมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถดุิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมทีสู่ญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลติให้สอดคล้อง
กับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายนา้ทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสรมิการรวมกลุม่ทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษทัเพ่ือให้เกิดการประหยดัจาก
ขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลติในระดบัที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสรมิและเร่งขยายผลแนวคดิการท้า 

การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่า
เทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ 

และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่อง
ความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้าง
ผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้าง
เสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง
ระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสขุภาพเพื่อลดความเหลือ่มล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภบิาลระบบสขุภาพในรูปแบบเครอืข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ 

ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชพีในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็น
ทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายใุนรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งใน 

ด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น  ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุน
ให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อน
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 
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๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) 

พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized 

Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและ
เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ
หน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  

ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง 

และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้ง
ส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้น
ตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบรหิารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่าง 
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มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสรมิการปลูกไมม้ีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยนืและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเปน็ธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมลูค่าของระบบนเิวศ
และการสรา้งรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แกผู่้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จดัท้าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีทีด่ินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองท่ีดินที ่

เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 

น้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสม
ในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม  การศึกษาเพื่อ
สิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณ
ค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ น้ า
เสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด  

 

เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้าม
พรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพิ่ม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม 

วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience 

City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการ 
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จัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง 

เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการ
ประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลัก
ธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและ
น่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผล
โครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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6. แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย 

1 วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ประตูสู่อาเซียน” 

 2 พันธกิจ  

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริการ  
 

 3 เป้าประสงค์รวม 

 เพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ 

 4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรวม 

  1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 2. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) การท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 

 5 ค่านิยม 

 1. การจัดการบนระบบฐานข้อมูล 

 ๒. ห้ารัก: รักสะอาด,รักสุขภาพ,รักสิ่งแวดล้อม,รักษาวินัย,รักสามัคคี 

 6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ 

 การบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสังคมสงบสุข   
ยุทธศาสตร์ที่ ๔พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

(2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

 (๑) ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน 

 (๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 (3) ส่งเสริมการค้าชายแดน การลงทุน ท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ 
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3.7กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 (1) ยุทธศาสตร์ที1่ ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร  
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
 

 

 (2) ยุทธศาสตร์ที2่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการบริการ 
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/กลุ่มเกษตรกร 

สู่ SMEs 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิต การค้า การท่องเที่ยว 

และการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาด้านแรงงาน 

 

 (3) ยุทธศาสตร์ที่3 เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  

 

 (4) ยทุธศาสตร์ที4่ พัฒนาคนชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) ยุทธศาสตร์ที๕่พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพิเศษ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนนเช่ือมต่อระหว่างเส้นทางหลักเข้าสู่ 

        ชุมชน หมู่บ้านและแหล่งทอ่งเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบร่วมกับ 

        จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการกีฬา การท่องเท่ียวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ สนับสนุนและส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์(ประเพณี วัฒนธรรม และ 

        ธรรมชาติ) 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ สร้างความตระหนักและปลูกจติส านึกเรื่องสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของ 

        รัฐบาล 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๔ ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

        การท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๕ สนับสนุนและส่งเสรมิการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความมั่นคงในชีวิต 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ สร้างโอกาสให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผูด้้อยโอกาสเข้าถึงการบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ สร้างทีมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์:  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

• การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม 
ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

• ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มสีถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศนูย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน ระบบการเมอืงที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปรง่ใสตามหลักธรรมาภิบาล 

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกบัการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ าความมั่นคง “ประเทศมคีวามมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง ความเหลือ่มล้ าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึน้ 
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• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาท
ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทนุมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคณุภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน ์

• การผลิตและการบรโิภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคญักับการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

8.พันธ์กิจ  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในห่วงส่ีปี  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

วิสัยทัศน์(Vision) 

“อุดมพรงามล้ า วัฒนธรรมอีสาน ลุ่มน้ าส่งคราม งดงามยางพารา ” 

องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีหน้าท่ีจะต้องดูแล    ทุกข์สุขของประชาชนในเขต
พื้นที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรจึงจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่น    ในการทีจะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาต าบล ในด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐกิจด้านวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการบริหาร และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้อง
พัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม    ในทุกๆด้านและให้ประชาชนอยู่ดีกินดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ได้รับการบริการตามอ านาจหน้าที่   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นชุมชนปลอดอบายมุขและยาเสพติด เยาวชนในเขตพื้นที่มีคุณภาพ  ประชาชนในเขตพื้นที่มีความ
สามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาต าบลให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสยัทศัน์

ยทุธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

ยทุธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

โครงการ

โครงการ

ยทุธศาสตร์

แนวทางการพฒันา

ยทธศาสตร์

จดุมุง่หมาย
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พันธ์กิจ(Mission) 

 “พัฒนางาน   พัฒนาคน   ดูแลใส่ใจห่วงใยสุขภาพ” 

1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าให้ได้มาตรฐาน 

2. จัดระเบียบชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่  ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด 

3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการ ประกอบอาชีพของประชาชน 

4. ส่งเสริมการศึกษาและน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มสตรี 
6. รักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น 

7. จัดให้ประชาชนมีสถานท่ีพักผ่อนและออกก าลังกาย 

8. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนยกระดับองค์กรให้สนองต่อการแก้ไขปัญหาของประชาชน 

9. ก าจัดขยะมูลฝอย สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

 เพื่อให้ประชาชนสามารถพึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดี ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย 
ที่ดีในการด าเนินชีวิตสามารถน าความรู้ใหม่มาปรับใช้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  มีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นท่ีรู้จักในตลาด  ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ครอบครัวอบอุ่น  สังคมสงบสุข 

 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยคิด ช่วยท า ช่วยแก้ไขปัญหา  ประชาชนเองก็จะได้ประโยชน์มากขึ้น  อาทิ 

➢ การคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยได้มาตรฐาน 

➢ จัดระเบียบชุมชนให้เป็น อบต.น่าอยู่ ในลักษณะควบคุมทุกด้าน 

➢ เพิ่มช่องทางและโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีรายได้โดยรวมสูงขึ้น 

➢ ให้ความส าคัญด้านการศึกษาของเยาวชน/ประชาชน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ 

➢ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให้เป็นระบบได้มาตรฐาน 

➢ ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

➢ ให้องค์กร  บุคลากร ได้รับการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

      1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา 

1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 

1.2 งานปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  

1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 
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     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   แนวทางการพัฒนา 

 2.1 งานด้านสาธารณสุข 

 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการผู้ ป่วยโรคเอดส์ เด็กและผู้ด้อยโอกาส) 

 2.3 งานด้านการศึกษา (การศาสนา การกีฬา และนันทนาการ) 

 2.5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 2.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว   แนวทางการพัฒนา 

 3.1 งานส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให้แก่ประชาชนทุกสาขา 

 3.2 งานส่งเสริมการเกษตร สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   แนวทางการพัฒนา 

4.1 งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเพิม่ขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 

4.3 การจัดการขยะและก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานองค์กร  แนวทางการพัฒนา 

 5.1 งานป้องกันและปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบ 

 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ท้ังบุคลากรและงบประมาณ 

 5.3 สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 

 การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร จัดหาเครื่อง มือเครื่องใช้ในส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกช่วยให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม อ าเภอ และภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและชุมชนตามความ
เหมาะสม 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

  การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ท่ีน าไปสู่การจัดท าแผนสี่ปี 
(2561-2564) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

1. ปัญหาความต้องการของประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยรวมจากหลายปีที่ผ่านมา 
ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกับชุมชน การจัดท าประชาวิจารก่อนการยกฐานะเป็นองค์การบรหิารส่วนต าบล จากการส ารวจข้อมูลใน
การจัดท าแผนชุมชน จากการเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนาต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน จากเจ้าหน้าที่แต่ละกองงาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ประกอบด้วย 

1.1.1 น้ าประปาไม่สะอาดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

1.1.2 ไม่มีร่องระบายน้ า /รางระบายน้ า ระบบระบายน้ าข้างถนน 

1.1.3 ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ และไม่ได้รับการการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ 

1.1.4 การขยายเขตน้ าประปายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

1.1.5 ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน /ระหว่างหมู่บ้าน 

1.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้าน (เส้นทางหลัก) 

1.1.7 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด 

1.1.8 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร / ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

1.1.9 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง,ไฟเตือนจราจร) 

1.1.10 ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสี่แยกชุมชนอุดมพร 

1.1.11 ติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อบริโภค 
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1.2 ด้านคุณภาพชีวิต สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย 

1.2.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังไม่ทั่วถึง 

1.2.2 จัดตั้งชุมรมผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสฯลฯ 

1.2.3 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าช้า 

.2.4จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้อยากไร้ยังไม่ทั่วถึง 

1.3 ด้านเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ประกอบด้วย 

1.3.1 งบประมาณในการสนับสนุนชุมชนมีน้อย ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง 

1.3.2 ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารทรัพยากร ท าให้ขาดทุน 

1.3.3 ชุมชนขาดความสามัคคี 

1.3.4 สถาบันครอบครัวไม่อบอุ่น 

1.3.5 เด็กเยาวชนสร้างปัญหาในชุมชน 

1.3.6 ศักยภาพขององค์กรในชุมชน (กลุ่มสตรี อสม. อสป. อปพร.)ไม่เข็มแข็ง 

1.3.7 ผู้น าไม่ให้ความส าคัญในการพัฒนาชุมชน 

1.3.8 ปัญหาการว่างงาน 

1.3.9 ไม่มีตลาดรองรับสินค้าของชุมชน 

1.3.10 ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

1.3.11 ปัญหาความยากจน ไม่มีทุนทรัพย์ 

1.3.12 ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน 

1.3.13 ไม่มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร /เลี้ยงสัตว์ 

1.3.14 ปัญหาหนี้สิน 

1.3.15 ค่าแรงงานถูก 

1.3.16 ไม่มีที่ดินท ากิน 

1.3.17 ปัญหาการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองใหญ่ / แรงงานต่างด่าว 

1.3.18 ปัญหาสุขภาพ 

1.3.19 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในหมู่บ้าน 
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1.3.20 ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน พร้อมเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน 

1.3.21 ตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี 

1.3.22 จัดตั้งชมรมเต้นเพื่อสุขภาพ 

1.3.23 เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ อสม. 

1.3.24 บริการให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์ 

1.3.25 ไม่มีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 

1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 

1.4.1 ปัญหาขยะเพิ่มขึ้น ถังขยะไม่เพียงพอ /ช ารุด 

1.4.2 แหล่งน้ า ล าห้วยตื้นเขิน 

1.4.3 ปัญหาความสกปรกของตลาดสด 

1.4.4 แหล่งน้ ามีน้อยขาดการบ ารุงรักษา  

1.4.5สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  สถานท่ีออกก าลังกาย มีน้อย 

1.4.6 ปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน /หมู่บ้าน 

1.4.7 การตัดไม้ท าลายป่าชุมชน เพื่อท าไร่ 

1.5 ด้านความสงบมั่นคง ความเรียบร้อย อาชญากรรม ยาเสพติด  ประกอบด้วย   

1.5.1 จัดตั้งศูนย์อปพร. 

    1.5.2 จัดสายตรวจ และเวรยาม หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน 

1.5.3 จัดตั้งศูนย์ประสานงานต ารวจชุมชน 

1.5.4 ตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติด เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม และยาเสพติดในช่วงเทศกาล 

1.5.5 ปรับปรุงและจัดระเบียบการจราจรบนถนน 

1.5.6 แก้ปัญหาการเล่นการพนันในชุมชน 

1.6 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย 

1.6.1 ส่งเสริมกิจกรรมงานบุญประเพณี  และวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

1.6.2 ร่วมท านุบ ารุง บูรณะศาสนสถาน 

1.6.3 ฝึกอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน 
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1.6.4 ส่งเสริมศิลปะการแสดงของท้องถิ่นส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 

1.6.5 สนับสนุนทุนการศึกษาตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร/ห้องสมุดชุมชน 

1.7 ด้านการเมืองการบริหาร ตามนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วย 

1.7.1 การให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ 

1.7.2 การสรรหาบุคลกร พัฒนาให้มีศักยภาพในการท างาน 

1.7.3 การบริหารจัดการงบประมาณ 

1.7.4 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินงาน 

2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ ายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
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๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการไดเ้นื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไม่เป็นทีส่าธารณะ จะ
ด าเนินการได้กต็่อเมื่อต้อง
เป็นที่สาธารณะ   

 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 

     

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

5)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี   

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

6) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๓. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 

 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
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๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการบูรณา
การ 

 

1) การสนองนโยบายรัฐบาล
ในกิจกรรมตา่งๆ 

- กาติดต่อสื่อสาร - พื้นที่ และ
สิ่งแวดล้อมในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

2) การสนับสนุนงบประมาณ - ระเบียบข้อกฎหมาย - หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

- การร่วมมือ
ประสานงาน เพื่อ
พัฒนาต าบลอุดมพร 
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3.ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร (พ.ศ.2561 -2564) 

      1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 งานพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ไฟฟ้า สาธารณูปโภค 

1.2 งานปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร พัฒนาระบบประปา  

1.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   

แนวทางการพัฒนา 

 2.1 งานด้านสาธารณสุข 

 2.2 งานด้านสวัสดิการสังคม(ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการผู้ ป่วยโรคเอดส์ เด็กและผู้ด้อยโอกาส) 

 2.3 งานด้านการศึกษา (การศาสนา การกีฬา และนันทนาการ) 

 2.5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 2.6 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา 

 3.1 งานส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ ฝึกอบรมและจัดหาอาชีพให้แก่ประชาชนทุกสาขา 

 3.2 งานส่งเสริมการเกษตร สร้างคุณค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา 

4.1 งานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และเพิม่ขึ้น รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 

4.3 การจัดการขยะและก าจัดน้ าเสียในชุมชน 
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   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานองค์กร 

        แนวทางการพัฒนา 

 5.1 งานป้องกันและปราบปรามการทุรจิตและประพฤติมิชอบ 

 5.2 การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ท้ังบุคลากรและงบประมาณ 

 5.3 สนองนโยบายรัฐบาลและประสานงานบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 

 การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหาร จัดหาเครื่อง มือเครื่องใช้ในส านักงานเพื่ออ านวยความสะดวกช่วยให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นงานนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม อ าเภอ และภารกิจการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและชุมชนตามความ
เหมาะสม 
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4.ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร (พ.ศ.2561 -2564) มีความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์โดยสอดคล้องโดยภาพรวมดังนี้ 

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนานาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตต าบลอุดมพร ด้านสาธารณูประ
โภคที่จ าเป็นเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดด้านท่ี 3 เสริมสร้างความั่นคงเพื่อสังคม
สงบสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ และด้านที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ าและเพื่อเพิ่มความมั่นคงใน
ชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโต
บนคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้าน สังคม อนามัย การศึกษา กีฬาและ
วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิน มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดด้านที่ 3 เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 3 การสร้างโอกาสให้กับประชาชน
เพื่อลดการเหลื่อมล้ าและเพื่อเพิ่มความมั่นคงในชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความั่นคั่งและยั่งยืน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 

     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ด้านสินค้าการเกษตร การแปรรูป ยางพารา และ
สินค้าโอท็อป ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เพิ่มขึ้น มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดด้านที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 คือ ประเด็นท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความั่นคั่งและยั่งยืน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน 

      4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาให้ชุมชนสะอาด เป็นพื้นที่สีเขียว มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดด้านที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 2 ส่งเสริมการกีฬา การท่องเที่ยวและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

  . 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการงานองค์กร  และบูรณาการทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร และการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดด้านท่ี 5 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
สู่มาตรฐานสากล  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดด้านที่ 4 ปรับปรุงการบริหารจัด การภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ประเด็นที่ 6 การบริหารจัดการ
ภายในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมนิผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  

 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการ
ประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลง
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  

 

๓. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ 
วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอุดมพรในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมคีวามยุ่งยากมากข้ึน 

 

http://www.dla.go.th/
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 ๓.  ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรื่องอาจท า
ไม่ได้   

 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ใน
ปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพรควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน
ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๕ 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์ (๕) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
   ๓.๘แผนงาน (๕) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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