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สวนที่ 2 
 
 
 

1. ความสัมพนัธระหวางแผนพฒันาระดบัมหาภาค 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  
โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเปนมา... 
-๔๔- 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัด

ทายุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป 

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและ

กรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทํา

แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตร

ชาติระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

กรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง 

และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 

๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงราง

กรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบ

ยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 

กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบใน

การกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการ

ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 

นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มา

ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ

ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสําคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็ว

และในหลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลาง

ความเปล่ียนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเส่ียงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบาก

มากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและ
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เปล่ียนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชา

กวาฐานการผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของ

กระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหล่ือมลํ้า

ทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวง

กวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสใน

การเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู

ในพื้นท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวา

ยังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ 

ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็ง

ในการแขงขันและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนของ

โลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเช่ือมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาให

เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติด

ขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

โลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหาร

จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดาน

เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 

ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล 

(digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหล่ือมลํ้าทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจ

และสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเส่ียงและทาทาย

ตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองค

ความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความ

เช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนยายมาสู เอเชียภายใต

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญ

หลายประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ

วิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงข้ึนและกลายเปน

ความเส่ียงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณ

เงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเส่ียงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว

เต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสู จุดอิ่มตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ท่ีจะชวยให

ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ 



22 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                     โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง 

๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 

(๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อ

ยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของ

ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง 

เงื่อนไขดังกลาวเปนความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับ

โครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปล่ียนผานท่ีสําคัญจากการปรับ

ดุลอํานาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ

รัสเซียท่ีเพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 

๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัย

ผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของ

ประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญ

สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะ

กระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกัน

ของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษย

และการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปล่ียนไปสูสังคมสีเขียวโดยการ

พัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ 

รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต

พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของ

โลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเส่ียงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและ

ภาวะภูมิอากาศเปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย 

แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเส่ียงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมี

แรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปน

ความเส่ียงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวน

กอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนิน

ธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามใน

การกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนจะ

สงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ี

เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นท่ี และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปล่ียนแปลง

ดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ

ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 
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สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต

อดีตถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศ

ระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับ

รายไดปานกลางต้ังแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ 

ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึน

มาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายได

เงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม

อาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงาน

เพิ่มข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉล่ียไมถึงรอยละ 

๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 

คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ

โครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความ

ครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ

รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางใน

การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ัง

กรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความ

คืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได

สงผลใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิด

การบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได

อยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการ

คลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากข้ึน และฐานะเงินสารองระหวางประเทศ

อยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมาก

ข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอา

รัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพ

คนโดยเฉล่ียยังตํ่าและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุม

ทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉล่ียยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตอง

อาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคล่ือนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวาง

ประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตาม

ปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใชองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ 
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การวิจัยท่ีดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การ

พัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึง

ส้ินเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพตํ่า ขาดความ

โปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปช่ันมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับ

ใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมี

ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความ

เหล่ือมลํ้าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง เปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงในทุก

ดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ี

สําคัญ ไดแก การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอ

จากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุ

จะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุน

และการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู สูงอายุ 

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

นัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหล่ือม

ลํ้าในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพ

ทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ

อยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้า 

และท่ีสําคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน 

ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส

ดังกลาว จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ี

กระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคล่ือนยายของผูคน สินคาและ

บริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันใน

ตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ

แขงขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนิน

ธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวด

มากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ 

ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอยางชาญฉลาดมากข้ึน 

โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไป

กับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ 

ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
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สูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉล่ียของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพ

คนโดยเฉล่ียจะยังตํ่า และปญหาความเหล่ือมลํ้าจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเส่ือมโทรมลง

ไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตอ

อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจ

และสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัย

ภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหา

โอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะห

แนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ 

เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปล่ียนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ

ปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ

ภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมได และ

สามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปน

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่ง

ท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับ

ความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ

ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศน

และเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง

ใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติใน

การท่ีจะใหประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศ

สามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจา

กัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของ

ประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดม

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมี

บูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ 

เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงให

ความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาใหการดา

เนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น 

เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะ

ยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบรหิารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคล่ือนประเทศไปสูเปาหมายท่ี
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เปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปล่ียนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือ

กับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมา

สรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทาง

ในการขับเคล่ือนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบท

โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาว พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาค

สวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ัง

ปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหล่ือมลํ้า ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคม 

รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

เปล่ียนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทย

ยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของ

ยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะ

ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบาย

แหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุง

ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศ

ไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ 

การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
๒.๒ วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยาง

มั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมี

ความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความ

เจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยู ดีมี สุขของประชาชน  ความยั่ งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชนของชาติภายใตการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกัน
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อยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ

และศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น 

จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการ

พัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติ

ในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูร

ณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนใน

สังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่ง

ผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนา

แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คน

ไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตร

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ    

(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้
๒ .๓ .๑ ยุทธศาสตรด านความม่ันคง มี เปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพ

ภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเช่ือมั่นในกลุมประเทศ
อาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 
ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัย

พิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบ
มากข้ึน 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช

นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม 

เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา

และการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและ

พัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

และสรางความเช่ือมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบ

ตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาใน

ภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ

มีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยาย

กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม

หลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป 

รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืน

ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคา

เกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและ
การคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
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- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ

และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนา

ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมี

ศักยภาพอื่นๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ

ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล 

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม 

มีการจัดการส่ิงแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการ

พัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่ม

บทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล 

มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคา

ความเปนไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม 
และท่ัวถึง 

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหท่ัวถึง ลดความเหล่ือมลํ้าไปสูสังคมท่ีเสมอภาค

และเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

         (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม 

         (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
         (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

         (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ
เขมแข็งของชุมชน 
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         (๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒ .๓ .๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง

ดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการ

ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองให

ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปน

สากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ 

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ใหมีความ

สอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง

อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
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เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อท่ีสวน

ราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการ

กําหนดเปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของ

รวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปน

ชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ 

รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการ

ดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทา

ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหาร

จัดการและการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมี

ความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทุงปมีความสัมพันธและ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องคการบริหารสวนตําบลทุงป จึงไดจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความ

เส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยี

ใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาใน

หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้า

ทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและ

หลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  

(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
    ๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 
       ๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉล่ียประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 
Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคน
ตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle 
Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน 
โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งตํ่ากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปาน
กลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวม
อยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ 
ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ตํ่ากวาสิงคโปร
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 
       ๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ 
๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรม
ไดมีการส่ังสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต
การบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมี
สัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคล่ือนยาย
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แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิต
ภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพิ่มในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิต
รวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉล่ียรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
        ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับตํ่าทําใหขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการ
ผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 
๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัว
ของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ 
ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง
ขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 
       ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาให
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการ
พัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและ
เอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจากัดตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มข้ึนจากเฉล่ียรอยละ ๓๗.๙ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีใหเห็นวาแม
จะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุน
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 
       ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ
มีพลังการขับเคล่ือนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวาง
ประเทศท่ีมีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก 
๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 
Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่ง
ดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  
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       ๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เช่ือมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศ
ท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และ
ดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ 
ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉล่ียการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูล
ลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ี
ประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการ
วิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว 
สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
       ๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปา
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT 
ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมี
แนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงดานความมั่นคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว 
นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT 
อยูในระดับตํ่าและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ 
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ัง
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอ
การทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรู
และทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดาน
เทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 
    ๒.๒ ดานสังคม 
       ๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการต้ังครรภ
ในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอเรช่ัน Y 
(Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลัง
แรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ 
และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผาน
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มา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว 
และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและตํ่ากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงาน
กลุมเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง 
ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวม
ของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป 
๒๕๘๓ การเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มข้ึน แตมีรายไดไมเพียงพอกับ 
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  
       ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในป 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการ
ขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไป
ทําใหครอบครัวเส่ียงตอการลมสลาย 
       ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงข้ึน อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง 
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไร
ก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ป เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับตํ่า สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉล่ียตํ่ากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม 
โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอร
รัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
       ๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายได 
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แต
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมลาดาน
รายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลง
จาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวาง
กลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 
๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครอง
รายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจาย
ประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
       ๒.๒.๕ ความเหล่ือมลํ้าระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหล่ือมลํ้าดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุม
คนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดิน
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นอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวาง
ภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 
๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวา
นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลํ้ากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรพัยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ 
พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 
  (๔) ความเหล่ือมลํ้าการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ 
เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป 
๒๕๕๗ อยางไรกต็าม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉล่ียสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ใน
ป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมลํ้าดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ 
ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายใน
กระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 
       ๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
รอยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุ
ไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ัง
ประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพเพิ่มข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ 
๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพ
ภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุ
ลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบัน
กลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน 
อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผู
ยากไร 
        ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก
ตัว ไมรูจักเสียสละไมเอื้อเฟอเผ่ือแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสาน
กับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
       ๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ
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บูรณาการเปนแผนตําบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมและเช่ือมโยง
เปนเครือขายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปน
กลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  
       ๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ัง
ทางตรงและทางออม 
   ๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
       ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเส่ือม
โทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

(๑) พื้นท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําใหความตองการใชท่ีดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปดวย พื้นท่ีปา
ไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพื้นท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ี
ท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ท่ีดินมีปญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เส่ือมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีขอจํากัด
ในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการ
สูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ 
จํานวนมาก เชน การเพาะเล้ียงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม 
ทําใหพื้นท่ีปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร 
ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ใน
ระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพิ่มมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพยีงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดี
ข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มข้ึนโดย
ในป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพิ่มข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิด
เปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมี
การนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชย
ข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ 
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพิ่มข้ึนของการใชพลังงาน
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ตํ่ากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช
พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 
๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาล
ท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ัน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศก
เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ 
ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุน
เนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําใน
ประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึง
แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตาม
ความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 
       ๒.๓.๒ ปญหาส่ิงแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเฉล่ียตอคนตอวันเพิ่มสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอยางรวดเร็ว สงผล
ใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมี
กฎหมายควบคุมการรี ไซ เ คิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการ จัดการของ เ สียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตราย
กลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 
เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 
  (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซ
โอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบ
สารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานนามันเช้ือเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและ
เบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO 
๔ ต้ังแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับ
รถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวน
มากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความ
รวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ํา
ท่ีอยูในเกณฑพอใชและเส่ือมโทรมมีแนวโนมเพิ่มข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคาง
จากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มี
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จํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดย
ปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนา
เสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ี
เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซ
เรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป 
อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือน
กระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาค
ปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมี
ความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 
       ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน 
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม 
สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผล
กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเส่ียง
ภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ 
ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเส่ียงตนๆ 
ของโลก 
   ๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรบัปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
       ๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผาน
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ช้ีวา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยู
ในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ี
ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่อง
ธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม 
(๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ 
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อ
สิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกต้ัง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐ
หนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หา
ผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ 
กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาด
ความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชน
มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
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จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหา
ประโยชน ส่ือมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปด
ขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี 
๕๒% และมีคะแนนเฉล่ียลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา 
บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโต
อยางยั่งยืนและสรางความเช่ือมั่นแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 
       ๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก 
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการ
กระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเอง
อยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อให
ขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของ
หนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ 
นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาท่ีและเพิ่มรายไดในการ
ดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาล
คิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถาย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถาย
โอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ 
๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานี
อนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข 
เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพื้นท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการ
ซื้อเสียง ทําใหการเลือกต้ังระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. 
ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพึ่งพาเงิน
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อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นท่ีท่ีมี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปน
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการ
เติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 
       ๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
      ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการ
ของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการ
ทุจริตคอรรัปช่ันในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปช่ันขนาดใหญท่ีสูงเปน
แสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมาก
ข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มี
ความซับซอนเพิ่มข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหา
เหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมี
คะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศใน
กลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   ๓.๑ บริบทภายใน 
       ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
      ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียรอยละ ๓.๘ ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
๔ (๓) ราคานามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
รอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉล่ียรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว
เฉล่ียรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉล่ียรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ี
จะขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจ
ไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอย
ละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําให
เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือ
คํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉล่ียรอย
ละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) 
ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศ
เขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวน
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ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการใน
ประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการ
ปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มข้ึนทาใหการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ
รายไดข้ันตํ่าสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร 
สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไข
ดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเส่ียงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคนไทย
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวที
โลก 
        ๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตอง
แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับ
ผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับ
ผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่ง
สงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพ
แรงงานไทยอาจเพิม่ข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจําเปน 
ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระ
ทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ 
ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนเปนตัวเลขเบ้ืองตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือ
การปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันตํ่าในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร 
สรอ. ตอคนตอป 
        ๓.๑.๓ ความเหล่ือมลํ้า 

ความเหล่ือมลํ้าเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมลํ้าดานรายได โอกาสการเขาถึง
บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได
และผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึง
เปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุม
คนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ 
เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมลํ้ายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน 
คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
       ๓.๑.๔ ความเปนเมือง 

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสราง
พื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ิน
ท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยี
ใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากร
ทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจสงผลตอการเปล่ียนแปลงของวิถี
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ชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพื่อ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุน
ตํ่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ี
มากข้ึนจะมีสวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 
       ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญๆ ท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มี
หนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมลํ้า
และสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ
ตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืน
ทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ี
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิ
บาล การทุจริตคอรรัปช่ันท้ังการคอรรัปช่ันขนาดใหญและคอรรัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมี
อํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสม
มากข้ึน 
   ๓.๒ บริบทภายนอก 
       ๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรดังกลาวคอนขางส้ันกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุท่ีส้ันกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและ
บริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจ
และลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ 
รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
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       ๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational 
Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณและ เครื่องมือ
ตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความ
ตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทาใหความสามารถในการ
แขงขันลดลง 
       ๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 

(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญ
กับเรื่องความโปรงใสและส่ิงแวดลอมมากข้ึน 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสท่ี
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลด
ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ
พัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อน
บานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีต้ังและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมาก
ข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคล่ือนยายเงินทุน แนวโนมราคา
สินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน 
รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหา
ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีตอเนื่อง
และยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ 
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหา
การส่ังสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู
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วิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอส่ือสาร การขยายตัว
ของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเส่ียง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 
       ๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอ
สถานการณความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มข้ึน ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป 
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเส่ือมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิด
โรคระบาดใหม เกิดความเส่ียงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบ
นิเวศชายฝง พื้นท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบ
ตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 
       ๓.๒.๕ วาระการพฒันาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จาน
วน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มี
ความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานท่ี
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ มี
รูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการ
พัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
   ๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
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เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียน
ผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 
   ๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
ละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลง
ผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 
   ๔.๓ เปาหมาย 
       ๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP 

Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมตํ่า

กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉล่ียไมตํ่ากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 
       ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอื้อตอการพัฒนาคน 

       ๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

       ๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
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       ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
   ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
       ๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ 
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา 
       ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ
ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการ
เรียนรูข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุนในการเคล่ือนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นท่ีการผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถ
เคล่ือนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให ผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
       ๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปน
เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
        ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย
หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมี
ศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน 
อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
       ๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน
สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเช่ือมโยงทางดาน
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วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการ
แขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการ
ปองกันความเส่ียง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงใหเกิดความเช่ือมโยงกันเปนโครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทา
เทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวและ
สงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสู
สากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการ
พัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพื้นท่ีท่ี
มีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริม
การสรางความเช่ือมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศ
ท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐาน
รายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการ
ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดาน
การคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรค
การเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ัง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการ
อํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใช
เทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และ
กิจการเพื่อสังคม 
   ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
        ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวงวัย
เด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือ
ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 
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       ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อ

สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน

เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา

ต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยี
และส่ือเพื่อการเรียนรู 
       ๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู
การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใช
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 
       ๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปน
ตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประ
จาวันสําหรับผูสูงอายุ 
    ๕.๓ การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
        ๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมี
มาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรง
ผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพื้นท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคา
สินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 
       ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 



51 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                     โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 
(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปน
นโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจําเปนและเหมาะสม
ตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดย
มีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
       ๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษี
มรดก และภาษีส่ิงแวดลอม เปนตน 
       ๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพื้นฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหล่ือมลํ้า เชน กฎหมายปา
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปนตน 
   ๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
       ๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม
รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
       ๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Logistics) 
สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลด
กระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
       ๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดน
โดยใหความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการ 
ลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อ
ชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกบัประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
   ๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
       ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวน
นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม 
เพิ่มพื้นท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความ
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หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไร กระจาย
การถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครอง
ท่ีดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปน
ระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นท่ี เชน คณะกรรมการลุม
น้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนด
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 
       ๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดลอม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 
       ๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ 
       ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี
ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยก
ขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพื้นท่ีวิกฤต 
สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สราง
วินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 
       ๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคล่ือนยายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
       ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน 
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญ
กับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุน
ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบรกิารของระบบนิเวศ สงเสริม
การลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผน
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ธุรกิจตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการ
เกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
   ๕.๖ การบรหิารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัป
ชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
       ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
       ๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ 
รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก 
และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 

แผนพัฒนาภาคเหนอื พ.ศ.2560 – 2565 ฉบับทบทวน 
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณโดดเดน ท่ีมีการฟนฟู สืบสาน

และสรางสรรคพัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพและ
ผลิตภัณฑหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล พื้นท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับ
ระบบการผลิตเพื่อสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ ทําเลท่ีต้ังของภาคเหนือมี
ศักยภาพในการขยายการคาการลงทุนและบริการเช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานในกลุมอนุ
ภูมิภาคลุมแมนาโขง และสามารถขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเปนพื้นท่ีปาตนนาท่ีสําคัญของประเทศ ดังนั้น การ
พัฒนาภาคเหนือสูความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตองนาศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับ
ปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และองคความรูของสถาบันการศึกษาและองคกรในพื้นท่ี มาใชใน
การตอยอดการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพื่อสรางมูลคาสูงตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรค รวมท้ังการใชประโยชนจากการเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบาน ในการเสริมสรางขีด
ความสามารถของธุรกิจทองถ่ินเพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาคแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม (พ.ศ.2558 - 2561) 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจ กับ
ประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและบริการ โดยใชความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอัตลักษณ 
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2. เพื่อเช่ือมโยงหวงโซคุณคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. เพื่อดูแลชวยเหลือคนจน และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว 
และพึ่งพากันในชุมชนได 

4. เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดแก การบริหารจัดการนา ปาตน
น้ํา และปญหาหมอกควัน 

เปาหมาย 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน 
2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคเหนือลดลง 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  
 

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-
2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของ
ภาคเหนือ  

639,691 
ลานบาท  
(มูลคา CVM  
ป 2559)  

เพ่ิมข้ึน ไมตํ่า
กวา รอยละ 

3.0 

เพ่ิมข้ึน ไมตํ่า
กวา รอยละ 

3.0 

เพ่ิมข้ึน ไมตํ่า
กวา รอยละ 

3.0 

เพ่ิมข้ึน ไมตํ่า
กวา รอยละ 

3.0 

เพ่ิมข้ึน ไมตํ่า
กวา รอยละ 

3.0 

สัมประสิทธ์ิความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการ
กระจายรายได  
ภาคเหนือ  

0.417  
(ป ๒๕๖๐)  

ลดลงตํ่ากวา 
0.417 

ลดลงตํ่ากวา 
0.417 

ลดลงตํ่ากวา 
0.417 

ลดลงตํ่ากวา 
0.417 

ลดลงตํ่ากวา 
0.417 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
อยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลิตสินคาและบริการ ท่ีมีศักยภาพ
สูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม  
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด  คาฐาน  คาเปาหมาย 

๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔  ๒๕๖๕  2562-2565  
รายไดการ
ทองเท่ียว  
ภาคเหนือ  

๑๕๘,๗๗๑  
ลานบาท  
(ป2559) 

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๒.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๒.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๒.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๒.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๒.๐  

 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

ไดแก (๑) กลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน (๒) กลุมทองเท่ียวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร) ในพื้นท่ี
จังหวัดสุโขทัย และกําแพงเพชร (๓) กลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
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แมฮองสอน นาน เพชรบูรณ อุทัยธานี (๔) กลุมทองเท่ียวท่ีมีเปาหมายเฉพาะ ไดแก MICE ในจังหวัด
เชียงใหม ทองเท่ียวเชิงผจญภัย/กีฬาเพื่อการพักผอน/เชิงสุขภาพ และการพานักระยะยาว ในจังหวัด
เชียงใหม แมฮองสอน นาน โดยมีแนวทางดําเนินการดังนี้  

   (1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอานวย ความสะดวกท่ี
มีมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

   (2) พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อนามาพัฒนาตอยอด
สินคาและบริการดานการทองเท่ียว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ การส่ือสาร 
ตลอดจนสงเสริมการจดทะเบียน การคุมครอง การใชทรัพยสินทางปญญา เพื่อสนับสนุน การพัฒนาตอ
ยอดไปสูการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  

   (3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพื่อกระจายประโยชน จาก
การทองเท่ียวสูชุมชน รวมท้ังใหความสําคัญกับการฟนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินและ 
นามาประยุกตสรางสรรคสินคาและบริการทองเท่ียวท่ีมีอัตลักษณเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  

   (4) สนับสนุนการเช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียวท้ังระหวางแหลงทองเท่ียวในภาค เช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ เสนทางสายธรรมชาติ เสนทางสายวัฒนธรรม เสนทางทองเท่ียวแหลงมรดก
โลก และสงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวและบริการรูปแบบใหมๆ เพื่อสรางรายไดตลอดป  

   (5) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว เพื่อใหมี
ทักษะและองคความรูในธุรกิจตลอดหวงโซการผลิต การทองเท่ียว ท้ังดานการออกแบบ การวิจัยและ
พัฒนา การสรางนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสรางความแตกตางและความโดดเดนของสินคาและบริการ 
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาดทองเท่ียว รวมท้ังสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและ
การตลาด ท้ังการรักษาฐานเดิมและขยายไปสูตลาดกลุมใหมท่ีมีศักยภาพและการสรางตลาดในรูปแบบ 
e-tourism  

  (6) รักษาอัตลักษณของเมือง โดยใหความสําคัญตอการอนุรักษ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปตยกรรมพื้นบาน และเมืองเกา โดยเฉพาะเมืองเกาเชียงใหม เชียงราย แพร ตาก พะเยา นาน 
กําแพงเพชร ลาปาง ลาพูน และแมฮองสอน การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน และการสราง“แบรนด” 
หรือเอกลักษณของเมือง รวมท้ังพัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัด และเมืองทองเท่ียวให
เปนเมืองนาอยูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองใหมีคุณคาเอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
มีสมดุล  
 
     2) พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก กลุมอาหารและ
สินคาเพื่อสุขภาพ กลุมบริการทางการแพทยและสุขภาพ และกลุมผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค โดยให
จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางและขยายสูพื้นท่ีเครือขายท่ีมีศักยภาพ โดยมีแนวทางดาเนินการดังนี้  

   (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสงเสริมการนามา
ใชเชิงพาณิชย ตามแนวคิดการสราง Food Valley เพื่อสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ ใหตอบสนอง
ตอตลาดเปาหมายเฉพาะ อาทิ กลุมสินคาเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ กลุมอาหารเสริมสุขภาพและความงาม  

   (2) ขยายเครือขายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทยและสุขภาพใหมี ความหลากหลาย
สอดคลองกับตลาดเปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ และกลุมทองเท่ียวเชิงสุขภาพ มุงสู การเปน 
Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
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    (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหมเปน Creative City พรอมท้ังสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมผนวกกับความโดดเดนของวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มใหสินคามีความแตกตางโดดเดนสามารถตอบสนองตอตลาดเปาหมายเฉพาะ อาทิ สินคา Life 
Style สินคาหัตถกรรม และของท่ีระลึกตางๆ ท่ีเนนคุณภาพท้ังการออกแบบและการใชงาน  

    (4) เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจ ขยายเครือขายเพื่อใหเกิดพลัง ในการขับเคล่ือน 
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจตลอด Value Chain  

   (5) เพิ่มศักยภาพผูประกอบการกลุมอุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย กลุมเศรษฐกิจ
สรางสรรค กลุมวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน ในการดําเนินธุรกิจดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาฐาน คาเปาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

มูลคาการคา
ชายแดน  
ภาคเหนือ  

๑๕๒,๐๔๘  
ลานบาท  
(ป ๒๕๕๙) 

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๕.๐  

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๕.๐  

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๕.๐  

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๕.๐  

ขยายตัว  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๑๕.๐  

อัตราการ
ขยายตัวของ
การผลิตสาขา
อุตสาหกรรม  
ภาคเหนือ  

๑๑๖,๓๗๓  
ลานบาท  
(มูลคา CVM  
ป ๒๕๕๙)  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

 
แนวทางการพัฒนา 
1) เสริมศักยภาพของโครงสรางพื้นฐาน และวางผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดน ให

สอดคลองและสมดุลระหวางการอนุรักษกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขายเสนทางและ
ระบบขนสงยอยท่ีเช่ือมตอกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต 
และ แนวตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพื้นท่ีตามแนวเสนทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเปน
เสนทางการทองเท่ียว (Tourism Corridor) และเสนทางทางหลวงหมายเลข 225 พัฒนาเปนเสนทาง
การขนสง (Logistic Corridor) รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและส่ิงอานวยความสะดวก ซึ่ง
จะรองรับการเปนพื้นท่ีเศรษฐกิจสําคัญเช่ือมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC  

2) พัฒนาเชียงใหมเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ ใหมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติและมีความนาอยู โครงสรางพื้นฐานและระบบ
ขนสงมวลชนขนาดใหญ และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดิน
ของ ศูนยเศรษฐกิจ แหลงท่ีอยูอาศัยและพื้นท่ีเฉพาะในเมือง เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นท่ี
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพื้นท่ีเปดโลงตามหลักการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเรงรัดการ
ดําเนินงานตาม ผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนสงสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา ขยายขีด
ความสามารถของระบบ ทาอากาศยาน พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีมี
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ประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเมืองอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน  

3) พัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบรางท่ีนครสวรรค แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียง
ของ) และเมืองในพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน 
อําเภอเชียงของ โดยจัดทาแผนแมบทพื้นท่ีและแผนการใชประโยชนท่ีดินตามความเหมาะสมของการใช
พื้นท่ีของแตละเมือง พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสใหท่ัวถึงสามารถเช่ือมโยงกับ
พื้นท่ีโดยรอบและประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี  

4) พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรใหมีความรู มีทักษะฝมือ เขาถึงขอมูล กฎระเบียบการดา
เนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางดานส่ิงแวดลอมและมนุษยธรรมท่ีถูก
นํามาเปนขอกีดกันทางการคา รวมท้ังสนับสนุนใหองคกรภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีความเขมแข็งรวมพัฒนา
เครือขายกับธุรกิจทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถใหเขาสู Supply Chain ของธุรกิจ
ใหญได  

5) พัฒนาสินคาท่ีมีศักยภาพสามารถแขงขันได รวมท้ังสินคาท่ีตอบสนองตลาด ในกลุมประเทศ
เพื่อนบาน และ AEC โดยใหความสําคัญกับการใชประโยชนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอยางการ
เกื้อกูลกัน บนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนท้ังไทยและเพื่อนบาน ซึ่งจะสอดรับกับการเปน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพื้นท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอนิทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพิ่มสูง 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

แนวทางการพัฒนา 

 1) พัฒนาฐานการผลิตสินคาเกษตรอินทรียในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยใน
พื้นท่ีภาคเหนือตอนลาง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย สนับสนุนการรวมกลุมและสรางเครือขายเกษตรกรเพื่อพัฒนาท้ังดานการผลิตและการตลาด
อยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูกับเกษตรกรในการใชสารอินทรียแทนสารเคมี เฝาระวังผลกระทบจาก 
การใชสารเคมีท่ีมีตอดินและน้ํา สงเสริมชองทางการกระจายผลผลิต สรางพฤติกรรมและคานิยมการ
บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบยอนกลับอยาง
เปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจใหผูบริโภค  

2) สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลิตเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ ไดแก (๑) 
การแปรรูปพืชผัก ผลไม สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามปอม คําฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการ
ขยายตัวการ
ผลิตภาค
เกษตร  
ภาคเหนือ  

๙๙,๗๒๐ 
ลานบาท 

(มูลคา CVM 
ป ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๔.๐  
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ลําปาง ลําพูน (๒) การแปรรูปขาว พืชไร พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค โดย
สนับสนุนการพัฒนาสินคาเกษตรตลอดหวงโซคุณคา สงเสริมการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑใหมท่ีตอบสนองความตองการของตลาดเฉพาะ และ
สนับสนุนการนําผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตวมาผลิตพลังงานทดแทน  

3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดหวงโซคุณคา และเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค และ
กาแพงเพชร โดยสนับสนุนการนาผลผลิตและวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากพืชและสัตว พัฒนาเปน
พลังงานทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพรองคความรูในการนาพืช/วัสดุชีวภาพ มาใชประโยชน
ตลอดหวงโซคุณคา อาทิ ใชประโยชนในการเปนอาหารสัตว แปรรูปเพื่อเปนสินคา นากากมาใชในการ
ผลิตพลังงานชีวมวล เปนการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรท่ีไดประโยชนสูงสุดและชวยลดปญหา
ส่ิงแวดลอม สงเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมชีวภาพในพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม  

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบ สงเสริมการใชปจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิต แก
เกษตรกร เชนการโซนนิ่งพื้นท่ีปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญซึ่งเปนการบริหารจัดการท่ีดินใหเกิด
ประโยชนสอดคลองกับศักยภาพและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนการ
ผลิต  

5) สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ท่ีมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน โดยยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงองคความรูดานการผลิตและ
การตลาด การใชประโยชนจากขอมูล แหลงเงินทุน และเทคโนโลย ี

6) พัฒนาชองทางตลาดออนไลนและระบบโลจิสติกสสาหรับสินคาเกษตรจากชุมชน พัฒนา
นวัตกรรมสําหรับการสรางระบบโลจิสติกสสินคาเกษตรจากชุมชน เพื่อสงเสริมการขายสินคาเกษตร
ออนไลนโดยเกษตรกร 

7) พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยง เพื่อใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํานอกเขตพื้นท่ีชลประทาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวใชในพื้นท่ีเกษตรกรรม แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกร ใน
พื้นท่ีนอกเขตชลประทาน 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุอยางมี
สวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาคบริการ  
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
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สัดสวนคนจน 
ภาคเหนือ  

รอยละ ๙.๘๓ 
(ป ๒๕๕๙) 

ไมเกิน  
รอยละ ๘.๐  

ไมเกิน  
รอยละ ๘.๐  

ไมเกิน  
รอยละ ๘.๐  

ไมเกิน  
รอยละ ๘.๐  

ไมเกิน  
รอยละ ๘.๐  

สัดสวน
ผูสูงอายุท่ี
เขาถึงบริการ
ดูแลผูสูงอายุ
ระยะยาว 
(Long Term 
Care)  
ภาคเหนือ  

รอยละ ๐.๖๗ 
 (ป ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕.๐  

เพ่ิมข้ึนไมตํ่า
กวารอยละ
๕.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕.๐  

เพ่ิมข้ึน  
ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕.๐  

 

 แนวทางการพัฒนา 

1) สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุและผูมีรายไดนอย โดยดําเนินการใน
รูปของกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชน สงเสริมการนําภูมิปญญาผูสูงอายุไปใชในการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อใหมีรายไดและไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยางตอเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองไดและมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน  

2) พัฒนายกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีขอจํากัด ทางกายภาพและ
มีปญหาความยากจน ตามแนวทางแมฮองสอนโมเดล  

3) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวสาหรับผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง โดยการ มีสวนรวม
ของชุมชนและการบูรณาการจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของผูสูงอายุ ท่ีไมสามารถ
ดูแลตนเองได รวมท้ังแกปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดบรกิารดานสวัสดิการใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน  

4) พัฒนาแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึน สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการ 
บนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค  
  

5) สรางความเขมแข็งและสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
เพื่อใหชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกชวงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได อยางยั่งยืน 
และเปนโครงขายการคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน  
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยาง
เหมาะสมและเช่ือมโยงพื้นท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควัน อยางยั่งยืน  
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด คาฐาน คาเปาหมาย 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
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สัดสวนพ้ืนท่ี
ปาไมตอพ้ืนท่ี
ภาคเหนือ  

รอยละ ๕๒.๕ 
(ป ๒๕๕๙) 

ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕๘.๐  
ของพ้ืนท่ีภาค  

ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕๘.๐  
ของพ้ืนท่ีภาค  

ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕๘.๐  
ของพ้ืนท่ีภาค  

ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕๘.๐  
ของพ้ืนท่ีภาค  

ไมตํ่ากวา  
รอยละ ๕๘.๐  
ของพ้ืนท่ีภาค  

จํานวนวันท่ีมี
คาฝุนละออง
ขนาดเล็ก 
(PM๑๐) เกิน
มาตรฐานของ
ภาคเหนือ  

๓๘ วัน  
(ป ๒๕๕๙) 

ไมเกิน ๑๕ วัน  ไมเกิน ๑๕ วัน  ไมเกิน ๑๕ วัน  ไมเกิน ๑๕ วัน  ไมเกิน ๑๕ วัน  

 
แนวทางการพัฒนา 
1) อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศและปาไมในพื้นท่ีปาตนน้ําในพื้นท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

โดยเฉพาะ จังหวัดนาน โดยใหความสําคัญกับการฟนฟูปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรมใหมีความอุดมสมบูรณ 
เพื่อใหเปนฐานทรัพยากรท่ีมั่นคงและเปนแหลงดูดซับน้ําฝนและเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในแตละลุมน้ํา
ควบคูไปกับการปองกันแกไขปญหาการบุกรุกทําลายพื้นท่ีปา ตลอดจนสงเสริมการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นท่ี 
ปาตนน้ํา 

2) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบในลุมน้ําหลักของภาค ไดแก ลุมน้ําปง วัง ยม และ
นาน และพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําธรรมชาติขนาดใหญท่ีสําคัญ ไดแก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค บึง
สีไฟ จังหวัดพิจิตร และกวานพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อใหเกิดความสมดุลท้ังในดานการจัดหา การใช 
และการอนุรักษ  

3) แกไขปญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยสงเสริม การ
ปรับเปล่ียนการทาการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเด่ียวไปสูการปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นท่ีเกษตรท่ีเหมาะสม การสงเสริมใหนําเศษวัสดุทาง
การเกษตรไปใชประโยชน เพื่อลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการปองกันแกไขปญหาหมอกควัน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2565) 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม : “นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2561-2565) (ตอ) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค เปาหมายและตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา 

(เมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวในระดับโลก) 

ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) : 

  1. เมืองศูนยกลางทองเท่ียวและบริการ
สากล:MICE CITY , Wellness City, SMART 
CITY 

  2. เมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและการ
คมนาคมขนสง : Northern Landport 

  3. เมืองแหงเกษตรปลอดภัย : Northern Food 
Valley 

  4. เมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค : 
Education Hub 

  5. เมืองศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ 
: Medical and Health Hub 

  6. เมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 

พันธกิจ : 
1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการ
ทองเท่ียวและบริการระดับสากล 
2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางของ
การคา การลงทุน และการคมนาคมขนสง 
3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางเกษตร
ปลอดภัย 
4. สงเสริมและพัฒนาให เปนเมืองศูนยกลาง
การศึกษาในระดับภูมิภาค 
5. สง เสริมและพัฒนาให เปนเมืองศูนยกลาง
การแพทยและบริการสุขภาพ 
6 .  สงเสริมและพัฒนาให เปนเมืองแหงความ
หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เศรษฐกิจ

สมดุล 
 สังคมน่าอยู ่

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

การท่องเที่ยว 

การคา้ การลงทนุ 

การเกษตร 

การเกษตร 
ศาสนา/วฒันาธรรม 

ความปลอดภยั 

การสาธารณสุข 

แรงงาน 

ป่าไม ้

อากาศ 

พลงังาน 

ส่ิงแวดลอ้ม 

นํ้ า 

ดิน 

การบริหารงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
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1. สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเท่ียวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยง 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม(พ.ศ.2560-2564) 
 

          วิสัยทัศนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดเชียงใหม 
 “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถ่ิน บนพื้นฐานของความเขาใจในปญหาและศักยภาพของ
ทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของชุมชน” 
พันธกิจ 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามกฎหมายบัญญัติ 
3. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอนัดีของทองถ่ิน 
4. สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน 

 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนามีประเด็นยุทธศาสตรท้ังหมด 7 ยุทธศาสตร   ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

เปาประสงค : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางท่ัวถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสรางมูลคาเพิ่มและมีการ
กระจายรายไดอยางเหมาะสม 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงท่ีจําเปน 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงค : ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจ ทองถ่ินมีการพัฒนาดานการทองเท่ียว วิสาหกิจในชุมชน มีความพรอมแขงขันและรองรับ
ผลกระทบจากการเขารวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสราง
ภูมิคุมกันระบบเศรษฐกิจ 

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาศักยภาพผูประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเพื่อรองรับAEC 
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการคา การลงทุนท่ีมุงเนนประโยชนทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนตอทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชนตอคนในทองถ่ิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

เปาประสงค : ชุมชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการปฏิบัติเพื่อปองกันและแกปญหาในดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมและการอนุรักษระบบนิเวศ 

กลยุทธท่ี 1  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยชุมชน 
กลยุทธท่ี 2  การควบคุม ปองกัน แกปญหาขยะและมลภาวะในชุมชน 
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การอนุรักษฟนฟูและสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เปาประสงค : ชุมชนและองคกรภาคสังคมในทองถ่ิน สามารถอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาอันเปนเอกลักษณของทองถ่ินของตนใหดํารงอยูไดอยางยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในเชิงองครวม 
กลยุทธท่ี 2  อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน 
กลยุทธท่ี 3  การเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินสูภายนอก 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

เปาประสงค : ประชาชนกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการและผูประสบ
ปญหาทางสังคม ไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึง รวดเร็วและเปน
ธรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง 

กลยุทธท่ี 1  ส่ิงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
กลยุทธท่ี 2  การสงเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนในชุมชน 
กลยุทธท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 
 

เปาประสงค : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันทในหมูคณะสามารถปองกันและรับมือกับ          
สาธารณภัย ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดปญหายาเสพติดและความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในชุมชน 

กลยุทธท่ี 1  การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน 
กลยุทธท่ี 2  การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธท่ี 3  การปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข และปญหาแรงงานตางดาว 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
 

เปาประสงค : องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลัก ธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรทองถ่ิน 
กลยุทธท่ี 2  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธท่ี 3  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตรวจสอบควบคุม 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 2.1 วิสัยทัศน (vision) 
“ในอนาคตอีก 5 ป ประชาชนตําบลทุงปมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
4. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสรางประสิทธิภาพ ความโปรงใสเปนธรรมในการใหบรกิาร 

 
พันธกิจหลักการพัฒนา 
1. สงเสริมใหเกษตรกรผลิตพืช ผัก และผลไมท่ีปลอดสารพิษ 
2. สงเสริมใหเกษตรกรทุกคนมีรายไดเพิ่มข้ึน 
3. บํารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหสมบูรณตามหลักวิชาการ 
4. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังระบบ 
5. สงเสริมใหประชาชนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 
6. ลดชองวางทางสังคม โดยการ ลดรายจาย เพิ่มรายได ขยายโอกาส 
7. พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีศักยภาพในทุกๆ ดาน 
8. พัฒนาระบบการคมนาคม ใหมีความสะดวก รวดเร็ว รองรับการขยายตัวเปนสังคม 

     เมืองท่ีสมบูรณ 
9. สงเสริมการพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท 
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          2.3 เปาประสงค 
 

การพัฒนาตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงป 
มีประเด็นนโยบายท่ีสําคัญ จํานวน 8 ประเด็น ดังนี ้

    ๑. ดานเศรษฐกิจ  สงเสริมอาชีพและรายได โดยมุงพัฒนากลุมอาชีพ เพื่อสรางรายไดใหกับ

ประชาชนใหมีความอยูดีกินดี มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน และไดรับการพัฒนาอยางยั่งยนื เพื่อเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

   - เผยแพรขอมูลขาวสาร และจัดกิจกรรมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล 

   - สงเสริมสนับสนุนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

    ๒. ดานสังคม  การใหสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต โดยการ 

   - จัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับเบ้ียยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูติดเช้ือตามนโยบายของ

รัฐบาล   

            - สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ คนพิการ และ ผูดอยโอกาส 

    - สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดใหบริการข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรมในสังคมชุมชน 

    - สงเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน หนวยงานเอกชนและทุกภาคสวนของรัฐ  

      - สงเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน พัฒนาส่ิงแวดลอม สถานท่ีทํางาน หมูบาน และชุมชนใหนาอยู 

     - สงเสริมการฝกอบรมทบทวนความรู อปพร., ชรบ. และตํารวจบาน เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

   - สงเสริมสนับสนุนการอบรมใหความรูกับชุมชนในการแกไขปญหายาเสพติด 

๓. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

    - สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษาใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน ดวยเทคโนโลยี

สมัยใหม 

    - สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ท้ังในและนอกระบบการศึกษา  

    - สงเสริมและสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก อาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

    - สงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอัน

ดีงามของทองถ่ิน อันมีคุณคา ใหคงอยูสืบไป 

    - สงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

๔. ดานสาธารณสุข – สุขภาพอนามัย 

    - สงเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาดานการเสริมสรางสุขภาพพลานามัยท่ีดีใหกับ

ประชาชน ดวยการพัฒนาองคกร อสม.หมูบาน และตําบล ใหกาวไปสูความเขมแข็ง และยั่งยืน โดยการ

ฝกอบรมใหความรูในการพัฒนาทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   - สงเสริมสนับสนุนใหมีบริการทางการแพทยฉุกเฉิน การแจงเหตุดวน เหตุรายการปองกัน

ระงับโรคติดตอและไมติดตอ เชน โรคไขเลือดออก โรคมือ-เทา-ปาก และการเขาถึงบริการตามโครงการ
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หลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) เชน การใหบริการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก 

โรคมะเร็งเตานม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน 

   - จัดหารถยนต เพื่อใหบริการหนวยกูชีพฉุกเฉิน และปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

    - สงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อดูแลคนในชุมชนต้ังแต แรกเกิดจนกระท่ัง

เสียชีวิต 

 ๕. ดานโครงสรางพื้นฐาน   

    - กอสราง ปรับปรุงซอมแซมถนน ทอสงน้ํา รางระบายน้ํา แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ขยายระบบประปา ไฟฟา และโทรคมนาคม รวมท้ังรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน

สาธารณะกําจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูลอันเปนประโยชนตอสาธารณะ 

    - การประสานแผนความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๖. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

     - สงเสริมการดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม อนุรักษฟนฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แหลงน้ําเพื่อการเกษตร อันเปนท่ีสาธารณะเพื่อประโยชนตอการดํารงชีวิต

ของประชาชน 

   - เสริมสรางความรูใหกับประชาชน กลุมหนวยงานและองคกรตางๆ เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

    - สนับสนุนในการเตรียมความพรอมเพื่อเฝาระวังการเกิดภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย 

ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เชน การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมอยางยั่งยืน 
 

๗. ดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ 

   - จัดวางระบบการบริหารกิจการองคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลองตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

   - สงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และประชาชนใหมีความรูความสามารถ

ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

   - สงเสริมการทัศนศึกษาดูงาน ในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานตางๆ 

    - พัฒนา ปรับปรุงหนวยงาน องคกร สถานท่ีปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 

เครื่องใชประจําสํานักงานท่ีจําเปน เหมาะสมเพียงพอตอการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนผูมา

ติดตอราชการ 

   - มีการประชาสัมพันธเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยรับฟงความคิดเห็น ปญหาของประชาชน หนวยงาน องคกร ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ พรอมระดม

ความคิดเห็นจากทุกฝายท่ีนําเสนอ มาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหา 
 

๘. ดานการพัฒนาการทองเท่ียว 

   - สงเสริมการทองเท่ียวในเขตตําบล เชน การปรับปรุงภูมิทัศน สนับสนุนการทองเท่ียวและแหลง

เรียนรูเชิงนิเวศน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
1) ในเขตตําบลทุงปมีการกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน ปละ 1.2 กม. 
2) มีการบํารุงรักษาถนนใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ปละ 2 สาย 
3) ประชาชนในเขตตําบลทุงปมีรายจายท่ีลดลงรวมท้ังตําบล ปละ 1 ลานบาท 
4)  ประชาชนในเขตตําบลทุงปมีรายไดเพิ่มข้ึนรวมท้ังตําบล ปละ 1 ลานบาท 
5)  จํานวนผูปวยเรื้อรังท่ีไดรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
6)  จํานวนประชาชนท่ีออกกําลังกายอยางนอย 3 วัน/สัปดาห เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
7)  ระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับสถานศึกษาเฉล่ียของท้ังโรงเรียน เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
8)  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและสม่ําเสมอ เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 
9)  ประชาชนไดรับการฝกอบรมความรูตางๆ เพิ่มข้ึน 1 ครั้งตอป 
10) อบต.สามารถดําเนินงานตามแผนดําเนินงานเพิ่มข้ึน รอยละ 5 ตอป 
11) ประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน รอยละ 5 ตอป 
12) เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใชเวลาโดยเฉล่ียในการเขาถึงท่ีเกิดเหตุ

เพลิงไหม ลดลง ปละ 1 นาที 
13) อบต.ใชเวลาโดยเฉล่ียในการแจงเตือนเหตุอุทกภัยลดลงปละ 30 นาที 
14) สัดสวนของพื้นท่ีปาสมบูรณ เพิ่มข้ึน รอยละ2 ตอป 

 

 2.5 คาเปาหมาย 
 ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

 2)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

 ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได    

 ๔)  มลภาวะและส่ิงแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข    

 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

 6)  ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพพลานมัยท่ีดี 
  

  
 

2.6 กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร  

เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 

๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปน

ผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริม

สนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค

เพื่อจําหนวยและเพื่อการอนุรักษ และเพิ่มชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบาน

และชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  
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ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ

แรงงานในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

๖)  ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ

ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 

สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเช่ือมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน

ภายในองคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียม

ความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและ

สถานท่ีสําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ

ปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไม

ใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของ

ชุมชน จัดทําระบบการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พื้นฐานท่ีจําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบรหิารงานงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
  8) แผนงานการเกษตร 
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  9) แผนงานงบกลาง 
    

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของอบต. มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 

 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของอบต.ทุงปไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis  
/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. ดานเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐาน 
      จุดแข็ง 
       1. ตําบลทุงปเปนตําบลท่ีเหมาะแกการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
       2. มีฝนตกตามฤดูกาล 
       3. ถนนทุกสายในชุมชนมีการเช่ือมโยงถึงกันทุกหมูบาน 
       4. ทุกหมูบานมีไฟฟา ประปา และโทรศัพท 
       5. มีสินคา/ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีช่ือเสียง คือ หอมหัวใหญ,ลําไย 
       6. ขาวและหอมหัวใหญเปนพืชเศรษฐกิจชุมชน 
       7. มีการอุปโภคบริโภคสินคาภายในชุมชน 
       8. มีการจัดต้ังรานคาชุมชน 
 

               จุดออน 
       1. น้ําชลประทานท่ีเอื้อตอการเกษตรในฤดูแลง  มีไมเพียงพอตอความตองการ 
       2  สภาพคลองต้ืนเขิน ขาดการเช่ือมตอ 
       3. สภาพดินเส่ือมโทรม ดินขาดคุณภาพ 
       4. คุณภาพของน้ํายังไมไดมาตรฐาน 
       5. ถนนบางชวงในหมูบานยังคงเปนถนนลูกรัง เปนหลุมเปนบอ และมีฝุนละออง 

     6. ประชาชนใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสดานสาธารณูปโภคภายในหมูบานนอย 
     7. ไมมีทอระบายน้ํา ทําใหถนนชํารุด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล     

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



70 

แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

                                                     โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุ่งป๊ี อาํเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

     8. โคมไฟสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการและบางสวนชํารุด 
     9. ประชาชนภายในหมูบานยังขาดความรูและเล็งเห็นถึงความสําคัญของสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑนอย 
     10. รูปแบบการบรรจุภัณฑของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑยังไมไดรับการพัฒนา 
     11. ขาดความรูในดานการทําธุรกิจตางประเทศ 
     12. ระบบบริหารจัดการยังขาดประสิทธิภาพ 
     13. ประชาชนอพยพไปทํางานตางพื้นท่ีนอกฤดูการเกษตร 
     14. กลุมอาชีพไมเขมแข็ง ขาดทักษะและทุนในการแปรรูป 
     15. รายไดหลักไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต 
     16. สาธารณูปโภคบางอยางขาดการซอมบํารุง ดูแล และรักษา 
          
     โอกาส 
     1. องคการบริหารสวนตําบลทุงป มีโครงการซอมแซมและขยายถนน รวมท้ังการ

ขยายเขตการใหบริการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ทุกดาน 
       2. มีหนวยงานจากภาครัฐท่ีเกี่ยวของเขามาใหความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาดิน
และตรวจสภาพดินท่ีใชในการเกษตร 

     3. มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของมาใหความรูดานกระบวนการผลิต กับกลุมผูผลิตสินคา
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

     4. สินคามีโอกาสขยายและเติบโตทางการตลาดมากข้ึน 
     5. มีหนวยงานภาครัฐเขามาสงเสริมอาชีพใหกับกลุมอาชีพในตําบลทุงป 
     6. มีการแตงต้ังเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาอาชีพของหนวยงานภาครัฐประจํา

ตําบลทุงป 
       อุปสรรค 
       1. การดูแลและสงเสริมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเปนไปอยางไมตอเนื่อง 
       2. งบประมาณท่ีใชดําเนินการในกิจกรรมในชุมชนมีอยางจํากัดจึงทําใหการ
ดําเนินการตามโครงการคอนขางขาดประสิทธิภาพและไมเปนไปตามท่ีเปาหมายและระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว 

     3. งบประมาณมีไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม/ความตองการของประชาชน 
     4. ระบบราชการมีหลายข้ันตอน 
     5. หนวยงานท่ีรับผิดชอบเขาดูแลไมท่ัวถึง 

      2. ดานการเมือง การปกครอง 
      จุดแข็ง 
      1. มีการจัดระบบการปกครองอยางเปนระบบ 
      2. ประชาชนในหมูบานเล็งเห็นถึงความสําคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
      3. ระบบกํานัน ผูใหญบาน  
      4. ลักษณะการปกครองของแตละหมูบานแบงเปนคุม 
      5. มีกฎระเบียบของหมูบาน 
      6. มี ส.อบต. หมูบานละ 2 คน 
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      จุดออน 
      1. ประชาชนใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของกิจกรรมในชุมชนนอย 
      2. ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทและหนาท่ีของตนเอง 
      3. หอกระจายขาวของหมูบานขาดประสิทธิภาพ 
      4. ผูนําหมูบานขาดการประสานงานตอกัน 
 

      โอกาส 
      1. มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาใหความเขาใจในเรื่องตางๆ เชน การเลือกต้ัง 
      2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ 
      อุปสรรค 
      1. การประสานงานกันระหวางราชการสวนภมูิภาคกับสวนทองถ่ินยังไมดีเทาท่ีควร 
      2. เกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติภารกิจ หนาท่ี 
 

      3. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
      จุดแข็ง 
      1. ประชาชนสวนใหญเปนคนเหนือมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีคลายคลึงกัน 
      2. มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ 
      3. มี ร.พ.สต.ประจําตําบล 
      4. มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
      5. มีการจัดต้ังกองทุนออมทรัพยวันละบาท 
      6. มีศูนย ศพอส. 
      7. มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทุกหมูบาน 
      8. มีการประชาสัมพันธเรื่องโรคเอดส และยุงลาย 
      9. มีการสงเสริมดานสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

      จุดออน 
       1. มีการอพยพเคล่ือนยายเขาไปทํางานตางจังหวัด/ตางพื้นท่ี 
       2. ประชาชนไดรับขาวสารไมท่ัวถึง 

     3. คนพิการและผูสูงอายุและผูดอยโอกาส ขาดการดูแลและไมไดรับการชวยเหลือ
จากภาครัฐอยางท่ัวถึง 
       4. บุคลากรทางดานสาธารณสุขไมเพียงพอ 
       5. ประชาชนขาดการเอาใจใสเรื่องสุขภาพ 
            6. ประชาชนขาดความรูความเขาใจดานการจัดเก็บและการกําจัดขยะมูลฝอยให
ถูกสุขลักษณะ 
      7. มลพิษทางอากาศจากควัน ฝุนละออง สารเคมี 
      8. สุขภาพไมแข็งแรง สารเคมีสะสมในรางกาย 
      9. ประชาชนสวนหนึ่งไมสนใจการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
      10. ขาดเจาหนาท่ีของอบต.ท่ีรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนาและการทํางาน
อยางตอเนื่อง 
      โอกาส 
      1. มีการสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาในระดับหมูบานและระดับตําบล 
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      2. มีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหคนเห็นความสําคัญของผูสูงอายุและคนพิการ 
      3. มีการสงเสริมสุขภาพประชาชนในตําบลจากหนวยงานสาธารณสุข 
      4. มีเจาหนาท่ีสาธารณสุขเขามาดูแลและใหความรูดานสุขภาพของประชาชนอยาง
ท่ัวถึง 
      5. มีโครงการ To be number One  
      6. มีงบประมาณจากภาครัฐเกี่ยวกับยาเสพติด 
 

      อุปสรรค 
      1. การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐเปนไปอยางไมตอเนื่อง 
      2. การสงเสริมกิจกรรมตางๆ ทางดานสุขภาพของประชาชนจากหนวยงาน
สาธารณสุขมีไมตอเนื่อง 
      3. งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐไมเพียงพอ ทําใหการดําเนินกิจกรรมตางๆไม
สัมฤทธิ์ผลเทาท่ีควร 
      4. อุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัยมีไมเพียงพอตอความตองการ 
      5. งบประมาณจากภาครัฐในการดําเนินกิจกรรมกับประชาชน มีมาไมตอเนื่อง และ
งบประมาณคอนขางนอย ยากท่ีจะพัฒนาใหมีประสิทธิได 

 

   4. ดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
      จุดแข็ง 
      1. มีการจัดระบบการศึกษา 
      2. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส 
      3. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 
      4. ประชาชนเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา 
      5. มีการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมพืน้บาน 
      6. มีความกลมกลืนกันของประเพณีและวัฒนธรรม 
      7. มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน
นักศึกษา 
      จุดออน 
      1. มีจํานวนเด็กนักเรียน เรียนในโรงเรียนภายในตําบลนอย 
      2. ผูปกครองนําเด็กนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงนอกอําเภอแมวาง 
      3. ไมมีอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในดานการศึกษา 
      4. การสงเสริมกิจกรรมการใชเวลาวางใหเปนประโยชนสําหรับเยาวชนในชุมชนยังมี
นอย 

    5. เยาวชนใหความสําคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมพืน้บานนอยลง 
       6. ไมมีงบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมของเกและเยาวชนในตําบล 
 

      โอกาส 
      1. มีโครงการเรียนฟรี ซึ่งเปนนโยบายของรัฐบาล 
      2. มีการจัดสรรโครงการสืบสาน  อนุรักษประเพณี   และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
      3. มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขามาใหการสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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      อุปสรรค 
    1. ขาดบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรูเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
    2. ไมมีหนวยงานจากภาครัฐเขามาสงเริมดานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

 

   5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      จุดแข็ง 
      1. มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ปลูกพืชไดตลอดป 
      2. มีปาไมชุมชน 
 

      จุดออน 
      1. มีมลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจาก การเผาฝางขาว ควันจากทอไอเสีย 
      2. น้ําเสียจากการปนเปอนสารเคมีจากการทําการเกษตร 
      3. ไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจภายในชุมชนไมเพียงพอตอความตองการ 
      4. มีการปนเปอนสารเคมีในน้ําฝนลงสูดิน 
      5. ประชาชนในชุมชนใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาตินอย 
 

      โอกาส 
      1. มีโครงการปลูกตนไมทดแทน 
      2. มีการรณรงคใหมีการใชสารชีวภาพแทนสารเคมี 
      3. มีการรณรงคจากภาครัฐในการลดหมอกควันและไฟปา 
 

      อุปสรรค 
      1. งบประมาณในการจัดทําโครงการมีไมเพียงพอ 
      2. การรณรงคจากภาครัฐไมมีความตอเนื่อง 
      3. ขาดการติดตามผลจากภาครัฐ 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของเทศบาลนั้น  ไดทําการประเมินสถานการณ

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ยุทธศาสตรดาน สถานการณภาพแวดลอม

ภายนอกท่ีเก่ียวของ 

ขอบขายและ

ปริมาณของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

๑. การพัฒนา

โครงการสราง

พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน

การเกษตรและน้ําประปา

สําหรับอปุโภค-บริโภคยังไม

พอเพียงและยังไมได

มาตรฐาน 

แหลงน้ําและ

น้ําประปาในการ

อุปโภค-บริโภค 

ในเขตตําบลทุงป ประชาชนมีแหลง

น้ําและมีน้ําประปา

ใชอยางพอเพียงมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี ไฟฟา ทางและท่ี ทางและท่ี
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สาธารณะยังไมสามารถ

ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ี

ไดท้ังหมด 

สาธารณะในเขต

ตําบลทุงป 

สาธารณะมีแสง

สวางเพียงพอ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมาและ

ปองกันการเกิด

อาชญากรรมได 

 

3) ประชาชนตองการ

เสนทางในการสัญจรไปมาท่ี

สะดวก เพิ่มมากข้ึน   

เสนทางคมนาคม เสนทางคมนาคมใน

เขตตําบลทุงป 

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 
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ยุทธศาสตรดาน สถานการณภาพ

แวดลอมภายนอกท่ี

เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

2. การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑) ประชาชนไมมีการ

วางแผนในการ

ดําเนินงาน 

การวางแผน ประชาชนในเขต

ตําบลทุงป 

ประชาชนสามารถ

วางแผนการ

ดําเนินงานไดเอง 

 ๒) ขาดแหลงเงินลงทุนใน

การทํากิจการและ

ประกอบอาชีพ 

การลงทุน ประชาชนในเขต

ตําบลทุงป 

มีแหลงเงินทุนใน

การทํากิจการและ

ประกอบอาชีพ 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี

จําหนายสินคา 

 

การพาณิชยกรรม รานคาแผลงลอย รานคาแผงลอยมี

สถานท่ีในการขาย

จําหนายสินคา 

 ๔) ผลผลิตทาง

การเกษตรราคาตกตํ่า

ระยะทางในการขนสง

ผลผลิตไกลจากแหลงรับ

ซื้อ  

การพาณิชยกรรม เกษตรกรในพื้นท่ี ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

 ๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพ

สูงขาดแคลนการจางงาน 

ดานการจางงาน ผูประกอบอาชีพ

รับจาง 

คาแรงสูงข้ึน

เหมาะสมกับคา

ครองชีพ มีการจาง

งานมากข้ึน 

3. การพัฒนา

สังคม 

 

๑) มีการระบาดของโรค

อุบัติใหม โรคระบาด 

โรคติดตอ 

ดานสาธารณสุข ในเขตตําบลทุงป ในพื้นท่ีไมมีการ

ระบาดของโรค

อุบัติใหม โรค

ระบาด  โรคติดตอ 

 ๒) ประชาชนในพื้นท่ีปวย

เปนโรคเรื้อรังแนวโนมท่ี

เพิ่มข้ึน เชน เบาหวาน  

ความดัน 

ดานสาธารณสุข ประชาชนกลุมเส่ียง

และผูปวย 

จํานวนผูปวยเรื้อรัง

ลดลง 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ํา

เสียเพิ่มมากข้ึน 

การจัดการขยะใน

ชุมชน 

ในเขตตําบลทุงป ปริมาณขยะและน้ํา

เสียถูกกําจัดให

หมดดวยวิธีการท่ี

ถูกตอง 
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ยุทธศาสตรดาน สถานการณภาพ

แวดลอมภายนอกท่ี

เก่ียวของ 

ขอบขายและปริมาณ

ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นท่ีเปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 

แนวโนมอนาคต 

3. การพัฒนาสังคม 

 

๔) ประชาชนบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัย 

ดานสาธารณสุข ประชาชนในเขต

ตําบลทุงป 

ประชาชนทราบ

และสามารถเลือก

บริโภคอาหารท่ี

ปลอดภัยไดถูกตอง 

 5) ประชาชนบาง

ครัวเรือนบริโภค-บริโภค

น้ําท่ียังไมสะอาดและมี

ส่ิงเจือปน เชน จาก

น้ําฝน น้ําท่ีไมไดคุณภาพ 

มีตะกอน  

การอุปโภค-บริโภค ประชาชนในเขต

ตําบลทุงป 

ประชาชนบริโภค

น้ําท่ีสะอาดถูก

สุขลักษณะ 

๔. การสรางความ

ม่ันคง ปลอดภัย

และความสงบสุข

ของประชาชน 

๑) การปองกนัยาเสพติด 

 

 

การปองกนัยาเสพติด 

 

 

เยาวชนในตําบล

ทุงป 

เยาวชนหางไกลยา

เสพติด 

 

๕.ยุทธศาสตรการ

พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1) มีปญหาการบุรุกปา

สงวน 

ส่ิงแวดลอม ปาไมในเขตอบต. มีปาไมเพิ่มข้ึน 

2) มีปญหาเรื่องขยะ ไม

มีการกําจัดขยะอยางเปน

ระบบ 

ส่ิงแวดลอม ประชาชนในเขต

ตําบลทุงป 

ปญหาเรื่องการ

จัดการขยะลดลง 

6. ยุทธศาสตรการ

พัฒนาการสราง

ประสิทธิภาพ 

ความโปรงใสเปน

ธรรมในการ

ใหบริการ 

1) การพัฒนาบุคลากรให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การฝกอบรมบุคลากร บุคลากรในองคกร มีการพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 
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แบบ ยท.01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การสรางความมั่งคั่งอยางยัง
ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 2 
สรางสังคมแหงวฒันธรรม ความรู 

ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพใหพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรที่ 3 
ดํารงความเปนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางความมั่นคง

ปลอดภัยและความสงบ
สุขของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การสรางประสิทธิภาพ 

ความโปรงใส เปน
ประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด
เชียงใหม 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงป 
         โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป 

(มี ๖ ยุทธ) 
 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี ๑ 
ยุทธศาสตรดานความ

ม่ันคง 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี ๒ 
ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน
การแขงขัน 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี ๓ 
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

ยุทธศาสตร ท่ี 5 
การเสริมสราง
ความม่ันคง

แหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู

ความม่ังค่ัง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสรางความ
เปนธรรมลด

ความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

 
 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓ 
การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยาง

ย่ังยืน 
 

 

  ยุทธศาสตร ท่ี ๗ 
การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิ

สติกส 

ยุทธศาสตร ท่ี 6 
การบริหาร

จัดการในภาครัฐ 
การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิ 

ชอบและ 
ธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปน

มิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพ่ือ
การพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

 

  
 

 
   

 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี 4 
ยุทธศาสตรดานการ

สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี 5 
ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติ ท่ี 6 
ยุทธศาสตรดานการ
ปรับปรุงสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 
ความรวมมือ

ระหวางประเทศ
เพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับชมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การอนุรักษ ฟนฟูและสืบ

สาน ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาการศึกษา  

สาธารณสขุและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การปองกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและการรักษา

ความเปนระเบียบ
เรียบรอยในชุมชน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร

ปกครองสวน
ทองถ่ินในเขต

จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรที่ 7  
การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล 
ทุงป 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานที่
เหมาะสมกับชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาการศึกษา  

สาธารณสขุและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การปองกัน บรรเทาสาธารณ
ภัยและการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด

เชียงใหม 

ยุทธศาสตรที่ 7  
การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การพัฒนาเศรษฐกิจตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การสรางความมั่นคง ปลอดภัย
และความสงบสขุของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาการสรางประสิทธิภาพ ความ

โปรงใสเปนธรรมในการใหบริการ 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

๑. สงเสริม
อาชีพและ

รายไดโดยมุง
พัฒนากลุม

อาชีพ 

๑. ดานการไดรับ
บริการดานโครงสราง

พ้ืนฐานใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

2. จัดใหมี
สวัสดิการ
สังคมแก
ประชาชน 

 

3. สงเสริม
และพัฒนา

ดาน
การศึกษา 

 

4. สงเสริม
สนับสนุนแนว
ทางการพัฒนา
ดานสุขภาพ 

 

5. กอสราง
ปรับปรุง
โครงสราง

พ้ืนฐานใหได
มาตรฐาน 

6. สงเสริม
การดูแล

บํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม 

 

7. จัดวาง
ระบบการ

บริหารกิจการ
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 

8. สงเสริม
การทองเที่ยว
ในเขตตําบล  

 

2. ประชาชนมี
ความรูและ
บํารุงรักษา

ศิลปวฒันธรรม
อันดีงาม 

3. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได
เพียงพอสามารถ

พ่ึงตนเองได 

4. มลภาวะและ
สิ่งแวดลอมไม
เปนพิษทําให

ชุมชนนาอยูอยาง
สงบสุข 

5. การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีสวนรวม

จากทุนภาคสวน 

6. ประชาชน
ไดรับการสงเสริม
สุขภาพพลานมัย

ที่ดี 

กลยุทธที ่๑ กลยุทธที ่6 กลยุทธที ่7 กลยุทธที ่5 กลยุทธที ่4 กลยุทธที ่3 กลยุทธที ่2 กลยุทธที ่8 กลยุทธที ่9 กลยุทธที1่0 กลยุทธที๑่2 กลยุทธที1่๑ 

แผนงาน 1 แผนงาน 2 แผนงาน 3 แผนงาน 4 แผนงาน 5 แผนงาน 6 แผนงาน 7 แผนงาน 8 แผนงาน 9 

8 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ 5 โครงการ 2 โครงการ 9 โครงการ 9 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (Strategic Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.02 

วิสัยทัศน “ในอนาคตอีก 5 ป ประชาชนตําบลทุงปมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

๑. การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร 
2. การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม

แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. การพัฒนา
สังคม 

4. การสรางความ
มั่นคง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของ
ประชาชนพอเพียง 

5. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
พอเพียง 

6. การพัฒนาการสราง
ประสิทธิภาพ ความ

โปรงใสเปนธรรมในการ
ใหบริการพอเพียง 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

๑. สงเสริม
อาชีพและ

รายไดโดยมุง
พัฒนากลุม

อาชีพ 

๑. ดานการไดรับ
บริการดานโครงสราง

พ้ืนฐานใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

2. จัดใหมี
สวัสดิการ
สังคมแก
ประชาชน 

 

3. สงเสริม
และพัฒนา

ดาน
การศึกษา 

 

4. สงเสริม
สนับสนุนแนว
ทางการพัฒนา
ดานสุขภาพ 

 

5. กอสราง
ปรับปรุง
โครงสราง

พ้ืนฐานใหได
มาตรฐาน 

6. สงเสริม
การดูแล

บํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม 

 

7. จัดวาง
ระบบการ

บริหารกิจการ
องคการ

บริหารสวน
ตําบล 

8. สงเสริม
การทองเที่ยว
ในเขตตําบล  

 

2. ประชาชนมี
ความรูและ
บํารุงรักษา

ศิลปวฒันธรรม
อันดีงาม 

3. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได
เพียงพอสามารถ

พ่ึงตนเองได 

4. มลภาวะและ
สิ่งแวดลอมไม
เปนพิษทําให

ชุมชนนาอยูอยาง
สงบสุข 

5. การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีสวนรวม

จากทุนภาคสวน 

6. ประชาชน
ไดรับการสงเสริม
สุขภาพพลานมัย

ที่ดี 

กลยุทธที ่๑ กลยุทธที ่6 กลยุทธที ่7 กลยุทธที ่5 กลยุทธที ่4 กลยุทธที ่3 กลยุทธที ่2 กลยุทธที ่8 กลยุทธที ่9 กลยุทธที1่0 กลยุทธที๑่2 กลยุทธที1่๑ 

แผนงาน 1 แผนงาน 2 แผนงาน 3 แผนงาน 4 แผนงาน 5 แผนงาน 6 แผนงาน 7 แผนงาน 8 แผนงาน 9 


