
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ของเทศบาลต าบลบางนอน  อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
ส่วนที่ 1 

***************************** 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบางนอน 
 

(๑)  ด้านกายภาพ 
 

 ที่ตั้ง     เทศบาลต าบลบางนอน  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑  หมู่ที่ ๓  ถนนเพชรเกษม ต าบลบางนอน      
อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบางนอนตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมามี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลบางนอนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔  และมีดวงตรา
ประจ าต าบลเป็นรูปพระพุทธรูป     ปางไสยาสน์ (พระนอน)  

เทศบาลต าบลบางนอน  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองระนองประมาณ  ๔  กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไร่หรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร 
 

 อาณาเขต  เทศบาลต าบลบางนอน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลทรายแดง     อ าเภอเมืองระนอง 
      ต าบลปากน้ า        อ าเภอเมืองระนอง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลเขานิเวศน์     อ าเภอเมืองระนอง 
      ต าบลบางริ้น         อ าเภอเมืองระนอง     
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหาดส้มแป้น   อ าเภอเมืองระนอง 
      อ าเภอละอุ่น 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปากน้ า         อ าเภอเมืองระนอง  
 
 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลบางนอน บริเวณตอนกลางของต าบลมี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบล  พ้ืนที่ราบริมถนน
เพชรเกษมเป็นพ้ืนที่ผ่านการท าเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) โดยมีพ้ืนที่ภูเขา 
ประมาณ ๗๐ % พ้ืนที่ราบ ๓๐ % ของจ านวนพื้นที่ท้ังหมด   
 

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือน
เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี 
 
 
 
 



       1.3 เขตการปกครอง  เทศบาลต าบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๔  หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านบางนอนใน    
หมู่ที่ ๒  บ้านเขาพริกไทย  
หมู่ที่ ๓ บ้านบางนอนนอก  
หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมถ่าน 
 
 

 
  
 
 
 



  1.4 ลักษณะของดิน 
 

   สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วน 
 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 

  มีแหล่งน้ าต้นน้ าธรรมชาติ – ล าห้วย  จ านวน  11  สาย 
  1. คลองบางนอน     
  2. คลองหลุมถ่าน    
  3. คลองหัวเฉียว     
  4. คลองฝายคลองน้อย           
  5. คลองฝายดาดพ่อตา           
  6. ล าห้วยยายหืด 
  7. ล าห้วยค้างคาว 
  8. ล าห้วยน้ ารอด 
  9. ล้ าห้วยหลุง 
     10. ล าห้วยพรุชิง 
        11. ล าห้วยเสียด 
 

  ประเภทบึง หนอง และอ่ืนๆ มี 9 แห่ง 
 

  ประเภทฝาย 3 แห่ง  (ที่ส าคัญ ได้แก่ ฝายดาดพ่อตา , ฝายคลองหลุมถ่าน, ฝายคลองน้อย) 
   
 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 

   พ้ืนที่ของต าบลบางนอนมีลักษณะภูเขาล้อมรอบที่ราบตอนกลางมีพ้ืนที่ป่าดงดิบที่มีความสมบูรณ์ที่
สมบูรณ์ มีไม้ที่ส าคัญได้แก่ ไม้ยางพารา , ไม้ตะเคียน ,ไม้กฐิน 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 

 2.1 เขตการปกครอง 
 

  การปกครอง แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 

 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 

  การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 
 

  1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอนใน 
  2. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 
  3. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 
  4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพริกไทย 
  5. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหลุมถ่าน 
 
 
 
 
 
 



 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

  ประชากรทั้งสิ้น 13,310 คน แยกเป็นชาย 6,611 คน หญิง  6,699 คน  

  3.2 จ านวนประชากร 

 

 
หมู่ที่  หมู่บ้าน จ านวน/ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

 ชาย /คน หญิง /คน รวม 
1 บ้านบางนอนใน 1,458 1,659 1,646 3,305 
2 เขาพริกไทย 3,491 2,752 2,848 5,600 
3 บ้านบางนอนนอก 2,082 1,754 1,787 3,541 
4 หลุมถ่าน 531 446 418 861 
 รวม 7,562 6,611 6,699 13,310 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบางนอน  มีผู้ดูแลเด็ก  2  คน  เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี 
การศึกษา 1/2556  เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2556  ในช่วงแรกใช้อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนบ้านบาง
นอน ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเทศบาลต าบลบางนอน 

2. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แห่งได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร  
3. โรงเรียนประถมศึกษามี ๒ แห่ง ได้แก่  
    3.1 โรงเรียนบ้านบางนอน  
    3.2 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์ 

          4. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ มี 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 
 
 
 

บ้านบางนอนใน 
19% 

เขาพริกไทย 
46% 

บ้านบางนอนนอก 
28% 

หลุมถ่าน 
7% 

 
0% 



 
      4.2 สาธารณสุข 

   1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางนอน อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
    2.  การสุขาภิบาล มีจ านวนครัวเรือนที่มีส้วมใช้ราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 
 

      4.3  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
              ชาวต าบลบางนอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงนิยมไปวัดฟังธรรมอยู่เป็นประจ า และวัดประจ า
ต าบลมี  ๑ แห่ง คือ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่และหลวงปู่ทวด
ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเป็นที่น่าเคารพบูชาอย่างยิ่ง นอกจากนั้นในพ้ืนที่ต าบลบางนอนยังมีศาลเจ้า จ านวน  
๒ แห่งเป็นที่นับถือบูชาของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ มีจ านวนน้อยจึงไม่มี 
ศาสนสถาน เช่น มัสยิด โบสถ์ หรืออ่ืน ๆ  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี 

 

      4.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1. มีป้อมยามต ารวจ    จ านวน  ๒  แห่ง (ป้อมหน้าวิทยาลัยเทคนิคและป้อมนายัง) 
     2. มีกองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่  ๔๑๕   จ านวน  ๑   แห่ง 
     3. มีกองร้อย อส. จ.รน. ที่ ๑                       จ านวน  ๑   แห่ง 
 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน  
    5.1  การคมนาคมขนส่ง 
      ๑. ถนนเพชรเกษม เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๒. ถนนบ ารุงสถาน เป็นถนน คสล. ตลอดสาย 
      ๓. ถนนบางนอนใน – นายัง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๔. ถนนเขาพริกไทย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๕. ถนนซอยโยธาพัฒนา เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๖. ถนนทวีสินค้า เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๗. ถนนระนอง – ปากน้ า เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๘. ถนนระนองธานี – นายัง เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
      ๙. ถนนบ้านทรายทอง – นายัง เป็นถนน คสล. ตลอดสาย 
      10. ถนนคสล. ซอยห้วยเสียด หมู่ที่ 1 
      11. ถนนคสล. ซอยลุงมน  หมู่ที่ 1 
      12. ถนนคสล.ซอยอาจารย์วิรัช  หมู่ที่ 1 
      13. ถนนคสล. ซอยครูถาวร  หมู่ที่ 2 
      14. ถนนคสล. ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 2 หมู่ที่ 2 
      15. ถนนคสล. ซอยหลุมถ่าน 2 (ยายแล้ม)  หมู่ที่ 4 
      16. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน – นายัง (ลุงต่อ) หมู่ที่ 1 
      17. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน –นายัง (แม่ยิ้ม) หมู่ที่ 1 
      18. ถนนหินคลุก ซอยตาศักดิ์ (ซอยภักดีเชื่อมซอยระนองธานี) หมู่ที่2 
      19. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านสุทธาวรรณ 1 หมู่ที่ 2 
      20. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตอนบนรางวี 
                     ซอยเหมืองรู (แยกซ้าย)  หมู่ที่3 
 
 



  
5.2 การไฟฟ้า 
 

              หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทั้งต าบล แต่บางพ้ืนที่ก็อยู่ระหว่างการด าเนินการเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ห่างไกล        
และเพ่ิงก่อสร้างใหม่ซึ่งทาง เทศบาล ได้ด าเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าเพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้า 
 

 5.3 การประปา 
 

  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  มีแหล่งน้ าธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลบางนอน  ดังนี้  คือ 
   ฝายน้ าล้นดาดพ่อตา จ านวน 1 สาย 
   ล าคลอง จ านวน 1 สาย 
 
  2. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   1.  สระน้ า จ านวน 3 แห่ง   
   2.  ฝาย  จ านวน   3   แห่ง 
   3.  บ่อน้ าตื้น   จ านวน 1  แห่ง 
   4.  บ่อน้ าบาดาล  จ านวน 6 แห่ง 
   5.  ถังน้ าหอสูง จ านวน 3 แห่ง 
   6.  ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จ านวน 3 แห่ง 
   7.  ระบบประปาภูเขา จ านวน        2 แห่ง 
 

 5.4 โทรศัพท์ 
  1. โทรศัพท์สาธารณะ   16   แห่ง 
 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง   และวัสดุ และครุภัณฑ์ 
  1. ทีท่ าการไปรษณีย์โทรเลขประจ าหมู่บ้าน  1  แห่ง 

 
 

  2. สถานีโทรคมนาคมทางโทรทัศน ์ 6  ช่อง 
  3. สถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ  2  แห่ง (สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 
อ.ส.ม.ท. คลื่นวิทยุ 100.5 แมกกะเฮิร์ต และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ระนอง) 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

 6.1 การเกษตร 
 

 ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักประมาณร้อยละ 70 
 

 6.2 การประมง 
 

 ท าการประมงเป็นอาชีพเสริมประมาณร้อยละ 5 
 

  6.3 การปศุสัตว์ 
 

 ท าการปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริมประมาณร้อยละ 5 
 
 



 
 6.4 การบริการ 
 

 1. ธนาคาร  จ านวน 1 แห่ง 
 2. โรงแรม  จ านวน 2 แห่ง 
 3. รีสอร์ท  จ านวน  19 แห่ง 
 4. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  จ านวน   5 แห่ง 
 5. โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน 18 แห่ง 
 6. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด 50 เมกกะวัตต์  จ านวน   1 สถานี 
 7. ส านักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง       จ านวน   1    แห่ง  
 

 6.5 การท่องเที่ยว 

  1. วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) 
  2.  สุสานเจ้าเมืองระนอง 
 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  1. โรงน้ าแข็งวารีสมบูรณ์ จ ากัด   12. บ.ระนองฮอนด้าร์ จ ากัด 
  2. บจก.โกศลสถาปัตย์    13. บจก.สยามวีพี ออโต้เซลล์ 
  3. บ.โกลเด้นซีฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  14. บ.ภูมิชนกไอศรีม จ ากัด 
  4. บ.กิจไพศาลคอนกรีต    15. บ.มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จ ากัด (มหาชน) 
  5. บจก.ธีรยศซีเมนต์    16. โรงน้ าแข็งมานิตย์ระนอง 
  6. บ.สุขเรืองแก้วปลาป่น 2004 จ ากัด  17. หจก.โรงผลิตพลาสติกมานิตย์ ระนอง 
  7. บ.สหประมงปลาป่นระนอง จ ากัด  18. โรงงานน้ าแข็งแสนบริการ 
  8. บ.โรงน้ าแข็งไทยประดิษฐ์ 
  9. โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู 
  10. บ.อารีเอ็นระนองจ ากัด 
  11. บ.ระนองออโตโมบิล จ ากัด 
 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  1.  กลุ่มท ากระเป๋าถัก 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 

 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ในต าบลบางนอนมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน  7,562  ครัวเรือน  และมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 591  ครัวเรือน 
 
 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  พ้ืนที่ถือครองเพ่ือใช้ท าการเกษตรจ านวน 12,965 ไร่  ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่ปลูกไม้ผล 2,756 ไร่ 
  2. พ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น 3,800 ไร่ 
  3. พ้ืนที่ปลูกพืชไร่ 28 ไร่ 
  4.   พื้นที่ปลูกพืชผัก 14 ไร่ 



 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร   
  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ฝายน้ าล้นดาดพ่อตา จ านวน 1 สาย 
   ล าคลอง จ านวน 1 สาย 
  2. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   1.  สระน้ า จ านวน 3 แห่ง   
   2.  ฝาย  จ านวน   3   แห่ง 
   3.  บ่อน้ าตื้น   จ านวน 1  แห่ง 
   4.  บ่อน้ าบาดาล  จ านวน 6 แห่ง 
   5.  ถังน้ าหอสูง จ านวน 3 แห่ง 
   6.  ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จ านวน 3 แห่ง 
   7.  ระบบประปาภูเขา จ านวน        2 แห่ง 
 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
  1. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   ล าห้วย จ านวน 1 สาย 
   ล าคลอง จ านวน 1 สาย 
 

  2. แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
   1.  สระน้ า จ านวน 3 แห่ง   
   2.  ฝาย  จ านวน   3   แห่ง 
   3.  บ่อน้ าตื้น   จ านวน 1  แห่ง 
   4.  บ่อน้ าบาดาล  จ านวน 6 แห่ง 
   5.  ถังน้ าหอสูง จ านวน 3 แห่ง 
   6.  ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จ านวน 3 แห่ง 
   7.  ระบบประปาภูเขา จ านวน        2 แห่ง 
 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 

 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 5 
และศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ 5 
 

 8.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
 

  การท าไม้กวาดดอกอ้อ   ภาษาถ่ินที่ใช้ คือ ภาษาใต้ 
 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก 
   อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึกแห้ง , ปลาเค็ม, ปลากระเบน ,กุ้งแห้ง, ผักเหลียง , ผักหวาน 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 9.1 น้ า 
  มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 
 



 
 9.2 ป่าไม้ 
 

  ป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีไม้ที่ส าคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน  ไม้กฐิน 
 

 9.3 ภูเขา 
 

  ทิวเขาประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนที่ มีลักษณะพ้ืนที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทาง
ทิศตะวันออกของต าบล พ้ืนที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพ้ืนที่ผ่านการท าเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ า
ขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) ร้อยละ 30 
 

   9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
      มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 -2560) 
   1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
    1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

งบประมาณที่ตั้ง เบิกจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณที่ตั้ง เบิกจ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณที่ตั้ง เบิกจ่าย
งบประมาณ 

1 .  กา ร พัฒนา โคร งสร้ า ง
พ้ืนฐาน 

28,446,000.00 14,074,458.68 30,494,000.00 7,156,857,45 53,226,0000 5,445,921.00 

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 8,330,000.00 10,557,965.50 13,233,400.00 2,624,451.20 7,271,431.00 1,748,625.50 
3. การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

11,358,000.00 7,584,461.64 9,858,000.00 5,155,548.64 9,716,900.00 
 

4,219,287.02 

4. การวางแผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

580,000.00 110,950.00 300,000.00 149,106.00 415,000.00 67,720.00 

5 .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พยากร ธ ร รมช าติ แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

11,640,000.00 251,770.39 11,440,000 88,799.50 25,140,000.00 130,438.11 

6 .  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

500,000.00 483,975.00 600,000.00 268,626.10 600,000.00 216,624.55 

รวมทั้งสิ้น 60,854,000.00 33,063,581.21 65,925,400.00 15,443,388.89 96,369,331.00 11,828,616.18 
  
 



 
 
 
 



 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  เชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

2557 
จ านวนโครงการ 

2558 
จ านวนโครงการ 

2559 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26 30 31 
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต 16 21 26 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

36 32 32 

4. การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมการและการท่องเที่ยว 

5 5 5 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 8 9 

6. การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 92 99 104 

 เชิงคุณภาพ 
      1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
      3. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
      4. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

              5. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
      6. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 

         7. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         8. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้านให้สะดวก 
- มีเอกสารสิทธ์ในที่ดินท ากิน 
- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

ด้านเศรษฐกิจ 
- คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรการประมงให้สูงขึ้น 
-  มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ 
-  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร 

ด้านสาธารณสุขและการอนามัย 
- ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณสุข 
- เพ่ิมการบริการในหมู่บ้านในหมู่บ้านให้เพียงพอ 
- เพ่ิมบุคลากรในด้านสาธารณสุขและอนามัย 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



 

ด้านน้ ากินน้ าใช้เพื่อการเกษตร 
- น้ าส าหรับอุปโภค - บริโภคตลอดทั้งปี 
- มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือการเกษตร 
-  มีอุปกรณ์เก็บกักน้ าที่มั่นคงถาวร 

ด้านความรู้เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
-  เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
-  รับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเช่นการประชาสัมพันธ์จากหอกระจายข่าวหรือ 

รายการเสียงตามสายฯลฯ 
- การฝึกอบรม/ทัศนศึกษาการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งข้ึน 

ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
- การอบรมสร้างจิตส านึกให้เยาวชนประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
- การรังวัดชี้แนวเขตท่ีสาธารณประโยชน์ 
- การประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลป่าชุมชน 

โดยผู้น าชุมชน/เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
- การขุดลอกฝายดาดพ่อตาพร้อมท าผนังกั้นน้ า 
 

 2.2 ผลระทบ 
  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
  ล าดับที่ 1 ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
  ลักษณะ สภาพพ้ืนที่เป็นป่าชายเลน  ซึ่งปัจจุบันราษฎรได้เข้าบุกรุกอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
ปัญหาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาการบุกรุกที่ป่า การบริการเป็นไปด้วยความล าบาก เช่น เรื่องการจัดท า
โครงการด้านการควบคุมอาคาร การก่อสร้างถนน การสาธารณูปโภค ซึ่งต้องมีการขอใช้พื้นที่ต่อหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่ใช้เวลานานและประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ ท าให้มีปัญหามาก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ 
  ขอบเขต พ้ืนที่ หมู่ที่ 2 เป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ได้กลายเป็นบ้านเรือนที่อยู่
อาศัย สวนปาล์มน้ ามัน สวนผลไม้ และสวนยาง 
 

  สาเหตุ - การบุกรุกที่เรื้อรังมานานนับ 10 ปี 
    - เจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง 
    - ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมาย 
    - ขาดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
    - การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 

  ล าดับที่ 2  ปัญหาการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ 
  ลักษณะ ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร ซึ่งในพ้ืนที่มีฝนตกตลอดปี ท าให้เกิดการว่างงาน 
มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีลักษณะการว่างงานแฝง ไม่ช่วยเหลือตัวเองในการประกอบอาชีพ ขาดการ
รวมกลุ่ม ไม่มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มได้ จะด าเนินการในลักษณะตั้งกลุ่มเพ่ือขอรับเงินสนับสนุน และ
เมื่อได้แล้ว ต่างคนก็ต่างท า ต่างรับผิดชอบ และล้มเหลวในที่สุด 
 



 
  สาเหตุ - ประชาชนไม่มีความรู้และขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 
    - ว่างงาน ค่าจ้างแรงงานถูก 
    - ตลาดจ าหน่ายผลผลิตมีน้อย 
    - ราคาผลผลิตตกต่ า 
    - ต้นทุนการผลิตสูง 
   

  ปัญหาด้านสังคม 

  ล าดับที่ 1  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
  ลักษณะ  มีบุคคลต่างด้าวอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก  
  ขอบเขต  ทั้งต าบล หมู่ที่ 1 - 4 
  สาเหตุ - บุคคลต่างด้าวในการเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุข ท าให้การบริการด้านสาธารณสุข
เป็นไปอย่างล่าช้าและประชาชนในพื้นท่ีไม่รับการบริการรักษาดีเท่าท่ีควร 

  ล าดับที่ 2  ปัญหาโรคติดต่อ 
  ลักษณะ มีการระบาดของโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชาชนในเขตต าบล ไม่ว่าจะเป็นโรค
ไข้เลือดออก  โรคอุจจาระร่วง  โรคเท้าช้างฯลฯ 
  ขอบเขต  ทั้งต าบล หมู่ที่ 1 - 4 
  สาเหตุ - มีแรงงานต่างด้าวอพยพเข้ามาอยู่เป็นจ านวนมาก 
    - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อ 
    - ลักษณะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ 
    - ขาดเจ้าหน้าที่บุคลากรในการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

ล าดับที ่3  ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ลักษณะต าบลบางนอนมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากโดยเข้ามาเป็นลูกจ้างประกอบ

อาชีพการเกษตรและใช้แรงงานอ่ืนๆแรงงานเหล่านี้มักจะสร้างปัญหาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักขโมยทรัพย์สิน
ปัญหาอาชญากรรมปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงเช่นโรคเอดส์ปัญหายาเสพติด 
ขอบเขตทั้งต าบลหมู่ที ่1-4 

สาเหตุ - แรงงานต่างด้าวมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 
- แรงงานยังมีการลักลอบเข้ามาอย่างสม่ าเสมอ 
- ประชาชนนิยมจ้างแรงงานพม่าเนื่องจากค่าจ้างแรงงานต่ ากว่าการจ้างงานคนไทย 

ปัญหาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับที ่1  ปัญหาด้านการศึกษา 
ลักษณะ จ านวนเด็กมาเรียนน้อยเนื่องจากอยู่ในชุมชนเมือง 
ขอบเขตทั้งต าบลหมู่ที่ 1-4 
สาเหตุ - เด็กไปเรียนในตัวเมืองมาก 
 

ล าดับที ่2 ปัญหาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะไม่มีงานประเพณีท้องถิ่นหรือกิจกรรมทางศาสนาที่ชัดเจนพร้อมทั้งการด ารงชีวิตในปัจจุบันได้

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองมากขึ้น 
ขอบเขตทั้งต าบลหมู่ที่ 1-4 



 
สาเหตุ - การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน 

- ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความส าคัญประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านนี้โดยตรง 

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับที ่1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ 
 

ลักษณะพ้ืนที่ของต าบลบางนอนเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ลักษณะบ้านเรือนตั้งอยู่ ใกล้กัน
เป็นชุมชนแออัด (บางส่วน) และทางเทศบาลไม่สามารถเข้าไปด าเนินการให้ได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ป่าชายเลน 
พ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท าให้การจัดท าถนนหรือระบบสาธารณูปโภคเข้าไปไม่ทั่วถึง 

ขอบเขตหมู่ที ่2 
สาเหตุ - เนื่องจากมีข้อจ ากัดในงบประมาณ 

- บ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน 
- บางพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าชายเลน 
 

ล าดับที่ 2 ปัญหามีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง 
 

ลักษณะพ้ืนที่เกือบทุกหมู่บ้านในต าบลมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทั้งหมู่บ้านเกือบทุกหมู่บ้านซึ่งราษฎรมีความ 
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากทางเทศบาลต าบลบางนอนได้ประสานงานให้ตลอดได้รับค าตอบคือต้องใช้งบประมาณและ
ระยะเวลา 

ขอบเขตทั้งต าบลหมู่ที่ 1-5 
สาเหตุ - ที่ผ่านมาไม่ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

- ไม่มีผู้ท าหน้าที่ด าเนินการด้านนี้โดยตรง 

ล าดับที่ 3 ปัญหาระบบไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึง 
ลักษณะบางพ้ืนที่ในต าบลบางนอนมีไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึงที่มีอยู่แล้วก็ช ารุดทรุดโทรมประชาชนไม่ 

สะดวกในการสัญจรไปมาเป็นช่องทางให้เกิดอาชญากรรมได้ขอบเขตทุกหมู่บ้าน 
สาเหตุ - งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัดการบ ารุงรักษาท าได้ไม่ทั่วถึง 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ด้านนี้โดยเฉพาะ 
 

ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง 
ล าดับที่ 1 ปัญหาการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล 
ลักษณะเนื่องจากอาคารส านักงานที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันมีความคับแคบท าให้การบริการประชาชนและการ

ปฏิบัติงานไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควรเครื่องมือเครื่องใช้มีไม่เพียงพอแต่ไม่สามารถจัดซื้อในจ านวนมากๆได้
เนื่องจากไม่มีที่จัดเก็บในบางครั้งจึงท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกรวดเร็ว 

สาเหต ุ - ข้อจ ากัดด้านสถานที่ 
- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
- บุคลากรขาดประสบการณ์และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

 



 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ล าดับที่ 1 ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าการเกษตรและที่อยู่อาศัย 
 

ลักษณะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรจะอาศัยหลบหลีกเจ้าหน้าที่ในการบุกรุก
ท าลายป่าและเมื่อปลูกต้นไม้จนได้ผลผลิตแล้วทางราชการก็ไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้และก็จะเกิดการบุกรุกไป
เรื่อยๆท าให้เกิดปัญหาการขยายขอบเขตของพ้ืนที่บุกรุกไปเรื่อยๆ 

ขอบเขตหมู่ที่ 2 
สาเหตุ - ไม่มีแนวเขตท่ีชัดเจน 

- ขาดความเด็ดขาดของการบังคับใช้กฎหมาย 
- ประชาชนบางส่วนยังขาดที่ดินท ากิน 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –  
2560 
 1. ระยะเวลาในการด าเนินงานบางโครงการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ 
 2. จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ตามแผนมีมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้ 
ร้อยละของความส าเร็จตามแผนน้อย 
      3. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลท าให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของ 
รัฐบาล  ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนาในด้านอ่ืนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า         
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ



เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ
โลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และ
การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 - 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อ
ตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ 5.1  ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 - 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579  มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุน
ด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ



พัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
น้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 
และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริ การด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน 
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 - 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น  มีการ
กากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต



ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น         
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่ อม
ล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20  ปีต่อจากนี้ไป จะมี   
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจา
กัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการ
บริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นข้ึน เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม



ภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่
เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่ อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ



เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่าง
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ     (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 



2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็น
ต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่ เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 



(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้ งแต่ระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ



และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ 
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ม่วงกลวง มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของ อบต.  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540 - 2541) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 
มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อย
ละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจาก
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539  เป็นร้อยละ 
25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 



2.2.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 , 25.4 และ 64.7 เป็น
ร้อยละ 7.2 , 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลั ง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1  ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
ร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้า
ให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 
และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ
ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลัง
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ .ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด



อันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้ าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้าน
เทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 
2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543 - 2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556  (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ 
GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20 - 30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507 - 
2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555 - 2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และ



ร้อยละ 0.2  ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  (ปี 
2548 – 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ ให้ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การ
เพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก
ร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 
2553 เหลือ 3 คน ในปี 2556  โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี 2543 - 2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

2.2.3  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 
ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551 - 2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484  ในปี 2554  
เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555 - 2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ ดินว่าง
เปล่าของภาครัฐ 



(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 
เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 
อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  
16.7  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5  และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาส
ที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142 ,632 แห่ง
ในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 



2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(1) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม     ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 
ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
2549 - 2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน 
ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54  
ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย
มีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในปี 2555 การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285 ,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้ านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68 ,200 ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบ



น้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 
151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102 ,140 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18  ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9   ล้านตัน ในปี 2556 ของ
เสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็น
ผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
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(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลง  ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น



ร้อยละ 1.1  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ .ศ. 2552 มี
อย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม 
(5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มี
การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ



กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข  การกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 
2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท . ฉบับที่ 1 จ านวน 185 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่  2 จ านวน 
75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3 ,098 คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล 
ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ 
อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 
2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง        
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557  ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 



102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 

3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
3.1 บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 4 (3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 
80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี 2571  (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (3) จ านวน
ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง  (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 -200  ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้
และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 

3.12 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้น
ต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 



3.1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9  เท่าในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่ พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การ
ลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มาก
ขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
ความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ 
มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐ
ต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่ อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย



อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

3.2  บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 
-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่   1 ) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ   2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ   3 ) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 



แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก  1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ   2) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 20.15 (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี 
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557  ประกอบด้วยเป้าประสงค์  (Goal) จ้านวน 
17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต     ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 



4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้าหมาย 
4.3.1  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้

มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 
 



5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาก 
การผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน 
จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้
เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม
และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรม
การท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่
เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการ
ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบ
แทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  



(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

5.2.3  การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 
และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 



5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่ เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ .
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้  กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าใน
ระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้ง
เชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการ



แร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3  การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัย
พิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 



5.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท . ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนอง 
1. วิสัยทัศน์ (Vision)  
 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นน า การเกษตรสร้างสรรค์ เมืองน่าอยู่ 
ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและ ประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามันสู่อาเซียน” 

 

2. พันธกิจ (Mission) 
 

1)พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของอาเซียน 
2) เสริมสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
3)สร้างความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
4) ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่เกิดมูลค่าเพ่ิมเชิงสร้างสรรค์แก่
ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
5) ส่งเสริม สนับสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพให้จังหวัดระนองเป็นประตูสู่การค้าชายแดนฝั่งอันดามันสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

3. เป้าประสงค์รวม (Goals) 
 

1)จังหวัดระนองมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถแข่งขันได้ทั้งภายใน และ 
ต่างประเทศระดับอาเซียน 

2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง 
3) สังคมเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก 
4) ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
5) การค้าชายแดนขยายตัว และมีเสถียรภาพ 
6) การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพประชาชนเชื่อมั่น และพึงพอใจในบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPIs and Target) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
2557-
2560 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
    ของปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยว 
    จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืช (ยางพารา, 
ปาล์มน้ ามัน) ต่อ หน่วยการผลติ/ปี 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

5. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของคดีอาญาจ าแนก 
   แต่ละประเภท 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

6. ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.      

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

7. จ านวนพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมที่ไดร้ับการอนุรักษ ์
   และฟื้นฟูไม่น้อยกว่า (หน่วย/ไร)่ 

5,000 
ไร ่

5,000 
ไร ่

5,000 
ไร ่

5,000 
ไร ่

20,000 
ไร ่

8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
20 

9. ร้อยละความพึงใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 
บริการภาครัฐ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) จังหวัดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์4ประเด็นดังนี้ 
1) เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน า 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
4) เป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามันสู่อาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 : เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน า 
           การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิ่น เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งเวลาจากการท่องเที่ยวไปรับบริการบ าบัดรักษาสุขภาพ 
และการฟ้ืนฟูสุขภาพ เช่น การตรวจร่างกาย การรักษาโรคต่าง ๆ การผ่าตัดเสริมความงาม การใช้บริการสปา และ 
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จังหวัดระนองมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งบนบก
และในทะเลทั้งหมู่เกาะและชายหาดที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
และศักยภาพที่โดดเด่น คือ น้ าแร่ร้อนธรรมชาติที่มีคุณภาพดีระดับโลกที่กระจายอยู่หลายแห่ง เป็นปัจจัยดึงดูดที่
ส าคัญท าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เลือกที่จะเดินทางสู่จังหวัดระนองเพ่ืออาบน้ าแร่และ
ท่องเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันด้านบริการการ
ท่องเที่ยว  เช่น การยกระดับศักยภาพของน้ าแร่ร้อนให้กลายเป็นสินค้าหลัก การแพทย์แผนไทยเป็นส่วนเสริม รวมทั้ง
การควบคุมคุณภาพของสปาในการบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกาย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยที่



ต้องการบ าบัด และเสริมสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชายฝั่งอันดามัน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เป็น
เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั้นน าโดยก าหนด เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 

เป้าประสงค์ 
ระนองมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและต่างประเทศ การ

ท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพแก่จังหวัดและชุมชน 

 ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 2557-2560 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยวของปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน 
    นักท่องเที่ยวจากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
15 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

 

กลยุทธ์ : 
1. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว เตรียมพร้อมประชาชน และชุมชนสู่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจรที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับอาเซียน   
2. เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและโลจิสติกส์รองรับเส้นทางการท่องเที่ยวจากอาเซียนสู่ระนองจาก

ระนองสู่ฝั่งอ่าวไทยและจากอ่าวไทยสู่ระนองสู่อาเซียน 
3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ์การตลาดการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างมืออาชีพด้วย

กลไกและช่องทางท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทางการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพระดับชั้นน า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจชุมชน คือ การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม บริการ ทั้งในด้าน
การผลิต การบริโภค และกระจายผลผลิต  โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ บนฐานของความสามารถที่มีอยู่จากการใช้ทุนทางสังคม วิถีการผลิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่ดิน ทรัพยากร การคมนาคมขนส่งฯลฯ เป็นลักษณะของความพอเพียง และพ่ึงตนเองก่อน และ
หากจะขายก็ขายในตลาดใกล้ตัว ภูมิภาค และตลาดภายในประเทศภาคการเกษตรยังเป็นภาคการผลิตหลักที่
สร้างรายได้ให้กับประชาชนและมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดระนองซึ่งมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน กาแฟ และภาคประมง และปัจจุบัน
เกษตรกรยังประสบปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งราคาผลผลิตตกต่ า คุณภาพผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ความรู้
และเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัฒน์ เขตการค้าเสรี จังหวัดจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถในด้านนี้เพ่ือให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในทุกด้านจึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯมาเป็นแนวทางสนับสนุนให้กับราษฎรน าไปประยุกต์ใช้ เพ่ือความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ โดยก าหนด
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 

 เป้าประสงค์ : 
เศรษฐกิจของจังหวัดระนองขยายตัวอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจชุมชนเติบโตมากขึ้น ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ที่
มั่นคง 
 



 ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
2557-
2560 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตพืช  
    (ยางพารา, ปาล์มน้ ามัน) ต่อ 
    หน่วยการผลติ/ป/ีตัน) 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
4 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก 
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของ  
    ปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

 

กลยุทธ์: 
 

1. ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และจ าหน่ายอาหารปลอดภัยสู่เมืองที่มั่นคงทางด้านอาหาร 
2. พัฒนามาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องจากภาคเกษตรเชิงสร้างสรรค์  
3. เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด และการผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งสู่เกษตรมาตรฐาน 
4. สร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเกษตรในชุมชน สู่การพ่ึงตนเองที่ยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความม่ันคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

 เมืองน่าอยู่ หมายถึง เมืองที่มีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เมืองที่มีมลภาวะน้อยที่สุด 
ชุมชนเข้มแข็ง มีส่วนร่วมช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการด าเนินวิถีทางของชีวิต เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดระนองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศสวยงาม อากาศดี มี
ขนาดเล็ก ประชากรน้อย มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมที่ร้ายแรง เศรษฐกิจดี สังคมสงบสุข มีภูมิปัญญาและ
แหล่งรวมของขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน สะท้อน
คุณธรรมและวิถีความเป็นอยู่ที่สงบ โดยการเสริมสร้างและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้เสริมซึ่งกันและกัน เน้นการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เหมาะแก่การพ านักระยะยาว จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ “การพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน” 
โดยก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 
 

 เป้าประสงค์: 
 

1. สังคมระนองน่าอยู่ประชาชนมีสุขภาวะ 
2. จังหวัดระนองมีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ปัญหาพิบัติภัย อาชญากรรม ยาเสพติด และการก่อการร้ายข้ามชาติลดลง 

   
 
 
 
 



 
ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย: 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
2557-
2560 

1. ร้อยละที่ลดลงต่อปีของคด ี
อาญาจ าแนกแตล่ะประเภท 
    ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
5 

2. ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิต 
    ของประชาชนท่ีผ่านเกณฑ์ จปฐ.      

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 40 

3. จ านวนพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ไดร้ับ 
การฟื้นฟูไม่น้อยกว่า (หน่วย/ไร่) 

5,000 
ไร ่

5,000 
ไร ่

5,000 
ไร ่

5,000 
ไร ่

20,000 
ไร ่

กลยุทธ์: 

1.  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  สร้างความม่ันใจในความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
3.  สร้างความตระหนัก และจิตส านึก ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม 

4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามันสู่อาเซียน 
 

 จังหวัดระนองเป็นเพียงจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีชายแดนติดต่อกับพม่าทั้งทาง
บกและทางน้ าระยะทางยาว มีด่านชายแดนติดต่อสัมพันธ์และค้าขายมานาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนหรือบีโอไอได้ระบุให้จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศพม่า 
ปัจจุบันด่านระนองเป็นด่านที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงเป็นอันดับสองรองจากด่านแม่สอด จังหวัดตาก ปัจจุบัน
ด่านชายแดนจังหวัดระนองได้เปรียบดุลการค้าจากประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ขอบเขตของการค้าไม่ได้
คลอบคลุมการค้าเฉพาะบริเวณชายแดนเท่านั้น แต่มีเส้นทางการค้าเริ่มจากระนองไปที่เกาะสอง-มะริด-ทวาย จนถึง
เมืองย่างกุ้งของประเทศพม่า โดยท าการขนส่งทั้งทางบกและทางเรือ โดยมีท่าเรือระนองขนาด 12,000เดทเวทตัน 
และของภาคเอกชนรองรับ จึงมีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริมการค้า การลงทุนด้านชายแดนให้มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์“เป็นประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามันสู่อาเซียน”โดยมี
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ในการพัฒนาดังนี้ 
 

  เป้าประสงค์: 
 

  จังหวัดระนองมีบทบาทที่ส าคัญในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์และ
ความมั่นคงร่วมกันกับต่างประเทศ 

   

 

 

 



ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย: 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2557 2558 2559 2560 
2557-
2560 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้า 
    ชายแดน 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
20 

2. ร้อยละความพึงใจของประชาชน 
ที่มีต่อการบริการภาครัฐ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 กลยุทธ์: 
1. พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพในการเปิด

ประตูการค้าสู่อาเซียน 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเปิดประตูการค้าชายแดนฝั่งอันดามันสู่อาเซียน 
3. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์จังหวัด เน้นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของจังหวัดใน

มิติการค้าชายแดน 
 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์(Vision)  :“เป็นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายภาครัฐและเป็นองค์กรหลัก  
                           ในการพัฒนาท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของการบูรณาการรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                ๑) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงกันทั่วถึง 
                ๒) พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
                ๓) การจัดวางผงัเมือง และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
                ๔) พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ๑) ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ภายใต้การ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                ๑) ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน  
                ๒) พัฒนาการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ โดยการส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 



                ๓) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
      4) การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
      5) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
      เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑) การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา ประชาธิปไตย เทิดทูนสถาบัน และ ศักยภาพของ 
ผู้น าชุมชน   
                 ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๓)  การจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และก าหนดมาตรการในการ
ลดเหตุร้าย 
 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

       ๑) การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่น  
                 ๒) สร้างจิตส านึกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       3)  การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
       1) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       2) สนับสนุนการจัดท าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร 

 

 ๔.๖ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลบางนอน 
 

๑. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร (พิจารณาจากท้ังสองมิติ ภายในองค์กรและภายนอก) 
 ๑.๑ พัฒนาองค์กรเทศบาลต าบลบางนอนให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ
และพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของเทศบาลต าบลบางนอน  พร้อมทั้งสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  

๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
โดยพัฒนากลไกการท างานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 
  
 



 
          ๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
          ๑.๔ ประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ อ.เมือง จ.ระนอง และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวังการตรวจสอบ และติดตามประเมินผล การด าเนินงานและการ
บริหารจัดการของเทศบาลต าบลบางนอนได้ในทุกระดับ 
 ๑.๕ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนา
องค์กร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฏิบัติในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กร และสถาบันการศึกษาระดับท้องถิ่นและระดับต่าง ๆ  

 

๒. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  

 

      ๒.๑ รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะ
ของคนในชุมชน 
      ๒.๒ พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเทศบาลต าบลบางนอนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่
มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
      ๒.๓ ส่งเสริมและจัดท าแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุนชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับมิติความเป็นเมืองน่า
อยู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชนและชุมชน    

    ๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ าเป็น
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และเชื่อมโยงการท างานด้านสวัสดิการสังคมกับ
ศูนย์พัฒนาสังคม จ.ระนอง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือขับเคลื่อนเรื่องศูนย์บริการ
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 

    ๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม  
และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นทั้งบ้านเมือง และชุมชนน่าอยู่ในบริบทของท้องถิ่นเทศบาลต าบลบาง
นอน 

 

๓. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 

      ๓.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย ด้วยการจัดการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี ๒๕๕๐ ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ การศึกษาเช่นเดียวกับผู้ที่มีฐานะทางครอบครัวที่
ดีกว่า เป็นต้น 

    ๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และ
การพัฒนาศาสนสถาน 

    ๓.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๓.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องใน
โอกาสวันส าคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔. นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      ๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนัก
รู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อน 
     ๔.๒ ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างน าซ่อม 
     ๔.๓ สนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายและ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
    ๔.๔ ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชนเขตเมือง (อสม.) 
             ๔.๕ พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
   ๔.๖ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

 
 
 

๕. นโยบายการจัดระเบียบชุมชน  

 
 

      ๕.๑ เสริมสร้างความเป็นชุมชนเข้มแข็ง และการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของความเป็น 
"บ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และสังคมอยู่ดีมีสุข"  
      ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย ต ารวจชุมชน และงาน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
      ๕.๓ ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจรและสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน  
ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน  

 
 

๖. นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 

      ๖.๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น  

    ๖.๒ พัฒนายกระดับ และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน 
     ๖.๓ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ผู้คนในสังคมเทศบาลต าบลบาง
นอนยืนอยู่บนพ้ืนฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และ
คุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การอยู่ในสังคมเทศบาลต าบลบางนอนที่ยั่งยืน)  
 

๗. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
 

     ๗.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน คู
ระบายน้ า กิจการประปา ไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะ 
     ๗.๒ เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน 
     ๗.๓ ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน และสถานที่ราชการ หน่วยต่าง ๆ ของเทศบาล 
(อาทิ เช่น ส านักงานเทศบาล ที่ท าการงานป้องกันฯ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบล) และการจัดท าผังเมืองเทศบาลต าบลบางนอนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ 
ชุมชนน่าอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
      ๘.๑ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน 
      ๘.๒ พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชนและเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชน เพ่ือชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง อันน าไปสู่การจัดการขยะฐานศูนย์และการพัฒนาแนวทางและ
รูปแบบการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานแก๊สชีวภาพ และการพัฒนา ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน 
      ๘.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และพัฒนาคลองบางนอน คลองหลุมถ่าน และคลองสะพานยูง 
ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญของชุมชนให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลบางนอนและ
พ้ืนที่  อื่น ๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้อย่างยั่งยืน 
     ๘.๔ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 
     ๘.๕ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน  การรู้จักใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก 
     ๘.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลดสภาวะโลกร้อน  รวมทั้ง
กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานในระดับชุมชน 
   

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
 

       “ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 ก่อสร้าง  พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา  เส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ า และรางระบายน้ า 
 1.2 ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 1.3 การพัฒนาการวางผังเมือง การใช้ประโยชน์จากที่ดินและการควบคุมอาคาร 
   1.4 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ า และการวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ 
 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.1 การสร้างสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
   2.2 การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน 
      2.3 การเตรียมความพร้อมของสังคม จัดสวัสดิการแก่เด็ก เยาวชน คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
   2.4 การส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 

  3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 การส่งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข 
   3.2 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการงานของท้องถิ่น 
   3.3 การเพ่ิมศักยภาพของหน่วยงานในการบริการประชาชน 
   3.4 การเตรียมการป้องกันสาธารณภัยและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
   3.5 การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นท่ีมั่นคงและน่าอยู่ 
   



  
   3.6 การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน 
 

  4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

   4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง การรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
   4.3 การส่งเสริมการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่า สินค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และแข่งขันได ้
   4.4 การส่งเสริมการตลาดและการจ าหน่ายสินค้าชุมชนและท้องถิ่น 
   4.5 การเพ่ิมศักยภาพแรงงานและส่งเสริมการจ้างงาน 
   4.6 การพัฒนา ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและคุณภาพ 
   4.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงสุขภาพและการด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน 
 

  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 5.2 การป้องกัน ควบคุมแก้ไขมลภาวะ เพ่ือคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
 5.3 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  

  6. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.1 การอนุรักษ์สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   
 2.3 เป้าประสงค์ (พันธกิจ) 
 เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  จึงก าหนดภารกิจหลักที่จะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน 

2. ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัด 
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. โครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง 
  2.  คุณภาพชีวิตของประชาชน และคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น 
  3.  ชุมชนน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
  4.  ภูมิปัญญา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  5. แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการท้องถิ่นได้อย่างมีระบบ 
 



 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนให้มีความสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง 
  2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  3.  พัฒนายกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดม
สมบูรณ์และยั่งยืน 
  4.  ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  5. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการท้องถิ่น 
 

 2.6 กลยุทธ์ 
ความต้องการด้านการบริหารและการจัดการของเทศบาลต าบลบางนอน 

- อบรม/สัมมนาให้กับเยาวชนประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่นโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมยิ่งขึ้น 

- ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและทราบถึงผลการด าเนินงานในด้านต่างๆของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้าน 
กิจกรรมการบริการสาธารณะต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเพียง 4 หมู่บ้าน สามารถบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง 
  2.  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของดทศบาลต าบลและมีภาคประชาชนที่ 
เข้มแข็ง 
  3.  เส้นทางคมนาคมสะดวก และมีการคมนาคมทางน้ าออกสู่ทะเลได้ 
  4.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถท าการเกษตรได้ดี 
  5. ประชาชนในต าบลบางนอน มีอัธยาศัยและไมตรีจิตที่ดี 
  6. มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกด้าน 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค)  
 ตามท่ีปรากฏข้อมูลและสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ต าบลบางนอน ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักโดยการท าสวนยางพารา สวนปาล์ม ประมาณร้อยละ 70  ท าการประมงเป็นอาชีพ
เสริมประมาณร้อยละ 5 ท าการปศุสัตว์เป็นอาชีพเสริมประมาณร้อยละ 5  และอาชีพรับจ้าง  รับราชการ  
ค้าขาย และอ่ืนๆ อีกประมาณ ร้อยละ 20 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการวิเคราะห ์
สถานการณ์เพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน 

(SWOT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                     

องค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ดังนั้น หากจะวิเคราะห์และปริมาณ 

 

 

 

 

สถานการณ์ การพัฒนาด้วยเทคนิค SWOT เพ่ือก าหนดเป็นแนว 

ทางการใช้เป็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาตามสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกพอสรุปได้ดังนี้ 

 

 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
- โอกาส (Opportunities) 
- อุปสรรค (Threats) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
- จุดแข็ง (Strengths) 
- จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

การวิเคราะห์ผลกระทบจากภายนอก

ภายนอก 

การประเมินสถานการณ์ 
ภายนอกองค์กร 

 การเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านจะเป็นไปในทิศทางใด 
 การเปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ 
 การเปลี่ยนแปลงจะท าให้มีอุปสรรคต่อองค์กรหรือไม่ 
 องค์กร (อบต.) ต้องมีการเปลี่ยนแปลง/ปรับตัวเองอย่างไร

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแข่งขันของประเทศต่างๆ 
 

สถานการณ ์
ภายนอกองค์กร 

เทคโนโลย ี(Technology)  
เศรษฐกิจ (Economic)  
การตลาด (Marketing)  
การเมือง (Political)  
กฎหมาย (Law)  
ส่ิงแวดล้อม (Environment)  
สังคมรอบข้าง (Social)  

 
ประเด็น 

 มีอะไรบ้างท่ีเป็นโอกาส 
  มีอะไรบ้างท่ีเป็นอุปสรรคควรหลีกเลีย่ง 

 



สภาพแวดล้อมภายใน 

S (จุดแข็ง) W (จุดอ่อน) 
 

1.มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบเพียง 4 หมู่บ้าน สามารถ 
บริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง 
2. ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของ 
เทศบาลต าบลและมีภาคประชาชนที่ 
เข้มแข็ง 
3. เส้นทางคมนาคมสะดวก และมีการคมนาคมทางน้ า 
ออกสู่ทะเลได ้
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถท า 
การเกษตรได้ด ี
5.ประชาชนในต าบลบางนอน มีอัธยาศัยและไมตรีจิตที่ดี 
6.มีระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศท่ีครอบคลุมทุกด้าน 
 

 

1.มีข้อจ ากัดด้านการจัดเก็บรายได้ 
2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจงาน 
3. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไม่เพียงพอกับความ 
ต้องการในการปฏิบัติงาน 
4. สภาพพ้ืนที่บางส่วนไม่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยอยู่ใน 
เขตป่าสงวนหรือห่างไกลจากชุมชน 
5. ส านักงานเทศบาลต าบลบางนอนมีความคับแคบ  
ไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจให้ครอบคลุม 
ทุกด้าน 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

O (โอกาส) T (อุปสรรค) 
 

1.รัฐบาลมีนโยบายมอบอ านาจหน้าที่และภารกิจให้กับ 
เทศบาลต าบล ในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น 
2. ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน 
ต่างๆ เป็นอย่างด ี
3.ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เทศบาล น าร่องในการ
ด าเนินงานโครงการด้านต่างๆ 
4. ค่าจ้างแรงงานต่างด้าวราคาถูก 
5. การขยายตัวของประชาคมอาเซียนจะท าให้เกิดการ 
พัฒนาในเรื่องต่างๆของคนในพื้นที ่
 
 

 

1.การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ มากจนขาดงบประมาณ 
และบุคลากรในการบริหารจัดการ 
2. ระเบียบข้อบังคับไม่เอื้ออ านวยในการพัฒนา  
ขั้นตอนการปฏิบัติล่าช้า ต้องประสานหลาย 
หน่วยงาน ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ 
ทุกเรื่อง 
3. แรงงานต่างด้าวก่อให้เกิดปัญหาสังคมในพ้ืนที่ 
4. เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มีการพัฒนาอยู่ 
ตลอดเวลา 
 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบางนอน  พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทาง 

การพัฒนา 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
การเมือง การปกครอง 

1) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารงาน 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1) การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 

การพัฒนาด้านบริการชุมชน 

1) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
2) ส่งเสริมความเขม้แขง็แก่ชุมชน 
 3)การนนัทนาการและส่งเสริม
กิจกรรมด้านกฬีา 
4) ด้านการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภัย 
5) ด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

1) เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2) เพิ่มขีดความสามารถใน
การศกึษาหาความรู ้

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1)พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 
2)พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรกัษา
ถนนสะพาน ทาง เท้า  ช่องทาง
ระบายน  าและท่าเทียบเรอื 
2) ปรับปรุงถนนสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ 
3) พัฒนางานด้านผังเมอืง 
4) ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ซ่อมแซมอาคาร 
5) พัฒนาด้านแหล่งน  า 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ระนอง 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพชั นน า
การเกษตรสร้างสรรค์ 
เมืองน่าอยู่ที่ประชาชน

มีคุณภาพชีวิตและ
ประตูการค้าผ่านแดน

ฝั่งอันดา 

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชั นน า 

1) พัฒนาโครงสร้างพื นฐานทางการท่องเที่ยวและ
แหล่งท่องเที่ยว 
2) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการพัฒนา
บุคลากรด้านท่องเที่ยว 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย
กลไกและช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนมั่นคงเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ส่งเสริมการผลิตการบริโภคและจาหน่ายอาหาร
ปลอดภัยสู่เมืองที่มั่งคงทางด้านอาหาร 
2) พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตภาคเกษตรสร้าง
มูลค่าเพิ่มและส่งเสริมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งสู่การพึ่งตนเองที่ยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป็นเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
และมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

1) พัฒนาปัจจัยพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
2) อนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน 
4) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางสังคม 
5) เสริมสร้างความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความม่ันคงในพื นที่ชายแดน 

เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน 

1)พัฒนาโครงสร้างพื นฐานโลจิสติกส์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนและการส่งออก 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบที่เอื อต่อการค้า
ผ่านแดน 
3) พัฒนาศักยภาพความพร้อมของผู้ประกอบการและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ 
4) พัฒนาระบบการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยเน้นการ 

ยุทธศาสตร์อปท.ในเขต
จังหวัดระนอง 

วิสัยทัศน ์
“เป็นกลไกในการ

สนับสนุนและตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและเป็น
องค์กรหลักในการพัฒนา

ท้องถิ่นบนพื นฐาน 
ของการบูรณาการรอบ
ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ” 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

1) การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ม ี
มาตรฐาน 
2) การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคและการเกษตร 
3) การจัดวางผังเมอืงและการใช้
ประโยชน์ในที่ดนิ 
4) การพัฒนาสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ทัว่ถึง 
 

การวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการ 

ท่องเท่ียว 

1) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีศักยภาพ 
2) การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว 
3) ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
สร้างสรรค์เพือ่เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
อาชีพและรายได้ของประชาชน 
2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส 
3) การพัฒนาการศึกษาในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
4) การเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน 

การจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

1) การส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนา
ประชาธิปไตย 
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
3) การจัดการเตรียมความพรอ้มใน
การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) การสร้างจิตสานกึของ
ประชาชนในการอนุรกัษ์ 
2) การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย 
3) การคุ้มครองฟืน้ฟูดูแลรักษา
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

1) การอนุรกัษ์สืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
2) การกอ่สร้างพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

4.1การป้องกันแก้ไขปัญหาและ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  
4.2การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



         3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 
ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

 
แผนงาน 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพและ
การรวมกลุ่มอาชีพของ
ประชาชน 
 

จัดให้มีและบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคมและ
ระบบสาธารณูปโภค
พื นฐาน 

อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการบริหาร
การเมือง การปกครอง 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการ
เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารงาน 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

1) การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

 

การพัฒนาด้านบริการชุมชน 

1) ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
2) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 
 3)การนันทนาการและส่งเสริม
กิจกรรมด้านกีฬา 
4) ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
5) ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

1) เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
2) เพิ่มขีดความสามารถใน
การศึกษาหาความรู้ 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1)พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2)พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1) ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน
สะพาน ทาง เท้า  ช่องทางระบายน  า
และท่าเทียบเรือ 
2) ปรับปรุงถนนสาธารณูปโภค
สาธารณูปการต่างๆ 
3) พัฒนางานด้านผังเมือง 
4) ก่อสร้างปรับปรุงอาคารซ่อมแซม
อาคาร 
5) พัฒนาด้านแหล่งน  า 

พัฒนายกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับการ
บริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญา ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา 

ส่งเสริมด้านศาสนา
และฟื้นฟูอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน
ในชุมชนให้มีความสะดวก 
ปลอดภัย และท่ัวถึง 

ส่งเสริมและ
พัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ส่งเสริมด้าน
การศึกษาทั งใน
ระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียน 

พัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่ มี
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
สะอาด สวยงาม 
และปลอดภัย 

เป็นหน่วยงานหลักในการ
ประสานการแก้ไขปัญหา 
และบริหารจัดการท้องถิ่น 

 

“บางหินน่าอยู่  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ประชาชนรับรู้ข่าวสารกว้างไกลใส่ใจบริการประชาชน 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 



ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

ในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ จะบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตอบสนอง
ต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนของเทศบาลต าบลบางนอนได้มากน้อยเพียงใด จ าเป็นจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการด าเนินงาน เพราะเป็นการ
ประเมินผลถึงความส าเร็จของแผนพัฒนาสี่ปี  

“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่
อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข มีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

 

5.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลบางหิน ใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลจากคู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดท าแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1 การประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับ ควบคุม ขั้นตอน การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
ให้เป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนด โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยและประกาศใช้บังคับแล้ว 



 
5.2 การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติ เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   และความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี      
5.3 การตรวจติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เพ่ือทราบผลผลิตของงาน หรือเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงการด าเนินงาน 
5.4 การประเมินผลการด าเนินงาน และประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
5.5 การรายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

 

5.3 การก าหนดห้วงเวลาติดตามและประเมินผล 
ในการติดตามผลการด าเนินงาน หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น และจัดท าสรุปรายงานผลโครงการในภาพรวม 
การประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดให้มีการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ในการติดตามผลการด าเนินงาน หรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติ หลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น และจัดท าสรุปรายงานผลโครงการในภาพรวม 

การประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดให้มีการประเมินความส าเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม 

 
 


