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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

  ก ารจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้       
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า              
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. ความเป็นมา 
 

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  30 มิถุนายน  2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบ       
การปฏิรูปในระยะที่  3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ        
2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า         
ร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ ภาคราชการ  ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และนักวิชาการ  
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูล           
ในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
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ในการด าเนินการข้ันต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผนระยะ  5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่าง          
การด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

2. สาระส าคัญ 
 

     2 .1 สภาพแวดล้อม 
 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและ                 
ในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ  โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งใน             
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง            
ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย
ซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้า             
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตร                
กับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน  และปัญหาความยากจนกระจุกตัว
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้  แหล่งทุน 
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ            
ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น                  
ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง                
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ  ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ   
การก่อการร้าย  โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย  อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบ
ต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี  21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมข้ึน  แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึน รวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต  20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง            
อย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  ได้แก่ กระแส             
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โลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น อย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน  ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี  และสินค้าและบริการ  
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปีข้างหน้า
จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ  
เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนิน
มาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ  ยุโรป และญี่ปุุน  ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้           
เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที ่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้น
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน  แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่จะเป็นโอกาส
ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ  ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว  เศรษฐกิจโลกในช่วง  10 ปีข้างหน้า            
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2546 – 2550) 
สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า  แต่ประเทศต่าง ๆ  ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต          
การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น  ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ  10 - 15 ปี 
ข้างหน้านี้  จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง  เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคต   
ของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง          
ให้สัมฤทธิ์ผล 
 

ในด้าน ความม่ันคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ จากการปรับดุลอ านาจ          
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึน  
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี  2560 – ปี 2579 มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคี 
และพหุภาคี เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  ส าหรับ                   
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม               
และผลิตภัณฑ์  ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้  เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดัน             
ให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ  
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ  รวมทั้งน้ ามัน  ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบ                  
ต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ  
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ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น  กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  การด ารงชีวิต  การผลิตและการบริโภค        
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี             
ความทั่วถึงมากข้ึน  ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี  และความเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐ         
และภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลาง มาตั้งแต่ปี  2531  และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง            
ตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี  2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น  5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐาน         
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้น  ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก  หลายสาขาการผลิต             
และบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  
อาทิ กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา  อุตสาหกรรมอาหาร  สินค้าเกษตร  การท่องเที่ยว            
และบริการด้านสุขภาพ  ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น  38.1 ล้านคนจากประชากร        
วัยแรงงาน  38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ  1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ          
จากร้อยละ 20.0  ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ  โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข  บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ  
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ  ในขณะเดียวกันประเทศไทย
ก็มีความเป็นสากลมากขึ้น  ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี        
เพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้า
ไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ  ไปสู่ระดับสากล         
ก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี  2540 – 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่  การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ         
ดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง  มีการปรับปรุง           
ในเรื่องกฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ  ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน  มีการสร้างความเป็นธรรม 
ให้กับกลุ่มต่าง ๆ  สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน  ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขันในตลาด  และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น 
 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ย
ยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ  ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือ           
ระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า  ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า  ต้องอาศัยการเพิ่ม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาด         
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ของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก            
เป็นส าคัญ  ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี              
และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  การวิจัยที่ด าเนินการ         
ไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย              
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ             
การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า  ขาดความโปร่งใส  และขาดความรับผิดชอบ  
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหาร
จัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง  คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  ไม่เคารพสิทธิ
ผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทย             
ยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะ        
ล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา  20 ปีต่อจากนี้ไป  จะมีนัยยะ 
ที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ  ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัด       
ด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม           
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ  ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์  ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัว คือ  การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี
 

โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว         
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแส            
โลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน  สินค้าและบริการ  
เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรง
ขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ  เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน  ขณะเดียวกัน
ความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิต         
ของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อย
มลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน  เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ  ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้
ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป  ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน  รายได้เฉลี่ยของประชาชน      
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จะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได ้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า  และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น  รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

 

ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ          
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาส           
และความเสี่ยงในหลากหลายมิติ  การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก               
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต       
อย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศ             
ต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่             
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง         
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม            
การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม          
การด ารงชีวิตการท างาน  และการเรียนรู้  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน           
ในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ  เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ          
จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกัน
ในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน            
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา  ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญ         
กับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็น              
การก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน            
และเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี  “ยุทธศาสตร์ชาติ ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเทศไทย            
ต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่  เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
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และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมี          
การก าหนดวิสัยทัศน์  เปูาหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็น          
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 

การก าหนดให้มี  “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทย 
ให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหา          
ความเหลื่อมล้ า  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับ        
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทย              
ไปพร้อม ๆ  กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญ              
ในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  และคนไทย 
ในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 
 

สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่าง             
อยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน             
รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน
ต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ  คือ ประเทศ
ไทยม่ันคง  ม่ังคั่ง และย่ังยืนในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่  การเมืองภายในประเทศ  
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ  สังคมจิตวิทยา  การทหาร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

2.2 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติ และประชาชน            
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง          
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ        
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน                  
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพ           
ทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน       
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน                
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ         
ในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง          
เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป            
จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส         
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

 

  2 .3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ 
และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียน            
และประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า 105 
 

   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (4) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา         
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

  2 .3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน           
อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง           
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน       
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการ           
ที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ        
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศ           
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ  
เป็นต้น 
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   (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

   2 .3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทย          
ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

   (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

   2 .3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

   2 .3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม         
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้ง            
มีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

   2 .3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติ  แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้  
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อน          
การพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย  โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  
ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทาง          
ในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ  จะสามารถขับเคลื่อน          
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 

  2 .5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนดเปูาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติได้  
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
  2 .5.2 ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง  ๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้ง            
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ  ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ         
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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   2 .5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์          
การน าไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและ              
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 เอาไว้แล้ว 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร      
แม่ตาล มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้น า
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี         
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12          
มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) ประเทศไทย       
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับ  สภาวการณ์ด้านต่าง  ๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหา         
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้          
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  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  ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา  (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ  ปี 2540-2541) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ  5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว  (GNP Per Capita) ในปี 2557 
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มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ  6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ  3.2 ชะลอจากร้อยละ 
5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวา่ระดับท่ีจะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจาก       
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก  สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ  41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 
25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ  ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ  4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย
ซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
  2.2.2  การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถ      
ในการแข่งขันเริ่มลดลง  โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม      
และบริการมากข้ึน  (สัดส่วนของภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการในปี  2553 ที่ระดับร้อยละ  9.9 25.4  
และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5  และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสม        
องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการ
ของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจาก         
ร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ  1.1 ในช่วง 3 ปี         
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2557) 
  2.1.3  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัย
การผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ        
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม  แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ          
8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพ        
การผลิตรวม  ลดลงจากร้อยละ  3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ  2.05 ในช่วงครึ่งแรก           
ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ
การผลิตของปัจจัยแรงงาน 
   2.1.4   การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค             
ต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง  การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการด าเนินนโยบาย        
และการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
รุนแรงถึงสองครั้งในปี  2524 และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลัง          
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ท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง  โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวย         
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ        
ในระยะยาวมากขึ้น  โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ  37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 
เป็นร้อยละ  42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย             
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพ          
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
   2.1.5  อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย  และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้า                  
และความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ.ศ. 2557  WEF              
(World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31            
จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) 
ได้จัดอันดับไว้ที ่30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ าปี  2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  
   2.1.6  สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม   
และเชื่อมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ           
ที่มีรายได้สูง  โดยในปี  2557  อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  47 และ             
ด้านเทคโนโลยีที่  44 จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย  IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่  37 และ 43 ตามล าดับ
ในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา  14 ปีที่ผ่านมา  (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ          
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด ) ประเทศไทยมีการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ  0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว  เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ  4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ 
GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 
    ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอ            
ต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า  โดยในปี 2556 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน  11 คนต่อประชากร  10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
พัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  
   2.1.7  สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ  ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาด 
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ  การให้บริการน้ าประปา         
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ  การให้บริการ  ICT           
ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง  และมีราคาค่อนข้างสูง  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น         
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การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ า        
และมีข้อจ ากัด  ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากร             
และการบริหารจัดการ  รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาด
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  การรักษา         
ความปลอดภัย  และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้            
ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
 

2.2 ด้านสังคม 
 

  2.2.1  โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหา               
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 
   (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและ         
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงป ี2507 - 2508 
เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 25558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  
   (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น  
Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า  ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี  2555 – 2557 และเริ่มลดลงร้อยละ  0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 
0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) 
แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน  เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์  5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ  
65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า  นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
27 ของประชากรในปี 2553  มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง  ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว  ส่งผลต่อ
รูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
   (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1 ) ในปี 2583 การเพ่ิมข้ึน
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วม          
ในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย  เนื่องจากมีการออมน้อย  และแหล่งรายได้หลัก         
ร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
   2.2.2  ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง            
มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น  อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6  คน   
ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1  รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี 2543 - 2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 
   2.2.3  คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น  อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย  ปี 2557 เพศชาย 71.3  ปี เพศหญิง 
78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ  เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง  โดยช่วงปี 2551 - 2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9  ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  
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สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ  
พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด  คือ ความซื่อสัตย์สุจริต  และการทุจริตคอร์รัปชัน  โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
   2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42  ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9  ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้               
มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484       
ในปี 2554 เหลือ 0.465  ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุด            
กับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9  เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10  ถือครองรายได้สูงถึง
ร้อยละ 36.8  ของรายได้ท้ังหมด  ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10  ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1  สาเหตุ
พ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล  ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555 - 2546 
   2.2.5 ความเหล่ือมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
   (1) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่
ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการ              
ถือครองที่ดินมากที่สุด  มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดิน
น้อยที่สุด 325.7  เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดิน            
ว่างเปล่าของภาครัฐ 
    (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา          
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง -ชนบท            
และระหว่างภูมิภาค  มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ 10  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด  มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร         
ร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ 19.1  เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษา 
ในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 
   (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมล้ากันระหว่างภูมิภาค  โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุข ในปี 2556  
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 
   (4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึง         
การคุ้มครองมากขึ้น  จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50  ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29  ล้านคน ในปี 2555           
เป็น 2.471  ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4  ในปี 2557 อย่างไร         
ก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 
   (5) ความเหล่ือมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย  เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน  นอกจากนี้          
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม  ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่าย                 
ในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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   2.2.6  คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9  ได้รับ       
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ  โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8  ระบบประกันสังคม
ร้อยละ 16.7  และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1  ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
มีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี 2558  ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3  ล้านคน  จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4  ล้านคน               
ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800  บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5  และรัฐให้เงินอุดหนุน              
แก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐ          
จัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ  แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4.544,926  ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม  รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
   2.2.7  วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม             
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น  อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเรื่องวินัย                
มีความเห็นแก่ตัว  ไม่รู้จักเสียสละ  ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และขาดความรับผิดชอบ  นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม  โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสาน
กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   2.2.8  ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่             
และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ              
และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรม                  
ที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยง          
เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632  แห่งในปี 2555  เป็น 152,377  แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  
   2.2.9  ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  
ในช่วงระยะเวลากว่า 10  ปีที่ผ่านมา  ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ  ที่มี             
ความรุนแรงมากข้ึน  น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชน              
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.3.1  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก  ก่อให้เกิด            
ความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
   (1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง  เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน  ท าให้ความต้องการใช้ที่ดิน 
เพ่ือการผลิตทางการเกษตร  การอยู่อาศัย  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย  พ้ืนที่ปุาไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากข้ึน  โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก 171 .02 ล้านไร่  หรือร้อยละ 53.33  ของพ้ืนที่ทั้งหมด         
ของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 
   (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา  ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
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ที่เก่ียวข้อง  การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน               
ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม  โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ           
ปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
   (3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท าลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ  
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  โดยเฉพาะการท านากุ้ง  การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  ท าให้
พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504  ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3  ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5  ล้านไร่ ในปี 2552          
คิดเป็นการลดลงร้อยละ  34.8  ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่อนุญาต               
การต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534  และห้ามการใช้ประโยชน์อื่น ๆ  อย่างไรก็ตาม  ในระหว่างปี            
2549 - 2554 พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น  ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61  ล้านตัน 
ลดลงจากปี 2549  ที่มีปริมาณ 2.42  ล้านตัน  ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทย            
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
   (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น  ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด 30  ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน                
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยในปี 2555  ต้องน าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6  อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  คิดเป็น         
ร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555  และคิดเป็นร้อยละ 12.5  ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้า           
สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76  ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด  ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  2555 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8  อยู่ที่ระดับ 1.981  พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น  โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ  GDP           
โดยในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  
   (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227  ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28  ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ  มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด           
27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร  มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้  โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร    
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า 
และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ  ในปี 2557  มีจ านวนประมาณ 
151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร  โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่าง ๆ  มีจ านวน 102,140  
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 
   2.3.2  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
   (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  แนวโน้มอัตราการเกิด 
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 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  ของเสีย
อันตราย ในปี 2557  มีประมาณ 2.69  ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ  10 ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ             
อย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ  70 
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โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
   (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 2557 พบ            
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ  และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง           
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย  (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด  จังหวัดระยอง  ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย  ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน  เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่  ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน  แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา  ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก  EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555          
และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า  อย่างไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก คือ ปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  
ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  พบว่าสถานการณ์ดีข้ึนเป็นล าดับ  โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
   (3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง  10 ปีท่ีผ่านมา  
(พ.ศ. 2548 - 2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์  และการระบายน้ าเสียจากชุมชน  ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  มีจ านวนไม่เพียงพอ               
ต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน  มีปริมาณน้ าเสีย         
จากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 
   (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงาน              
ที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2  การจัดท าบัญชีก๊าซ              
เรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  และเพ่ิมเป็น 265.9  ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในปี 2547 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3  ต่อปี อย่างไรก็ตาม  อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ  ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึน   
ในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมาก
ขึ้นร้อยละ 1.1  จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
   2.3.3  ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และ           
ดินถล่ม  สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท  อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง            
สภาพภูมิอากาศ  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น  ซึ่งจะ            
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากร           
เสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่น ๆ  
ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้น ๆ ของโลก 
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  2.4  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 

   2.4.1  ด้านธรรมาภิบาล 
   (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน        
อยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2552          
มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม  
(5) หลักความรับผิดชอบ  (6) หลักความคุ้มค่า  ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน  ได้แก่             
ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง  มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง                
มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล  
มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือ             
กับนักการเมืองและข้าราชการ  กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่างรวดเร็ว  ผูกขาด                 
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี  ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ             
ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง  มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม  ขาดความโปร่งใส  ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง  ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต                         
หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
   (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล  ตั้งแต่ปี 2544  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท                
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง  พบว่า  บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล              
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  72% ในปี 2557  ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545  ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52 %          
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554  ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 77 % แสดงให้เห็นว่า  บริษัทจดทะเบียนไทย  
ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ัน
แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
   2.4.2  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
   (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น  3  ส่วน ได้แก่              
บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาค  และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ        
โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี                 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ            
ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้น           
จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง  
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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   (2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจาย
อ านาจให้แก่  อปท . ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย              
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1  และฉบับที่ 2  นอกจากนั้น               
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงาน           
ของ อปท . โดยในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 
13.31 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.17  ในปีงบประมาณ 2550  และร้อยละ 28.21  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559            
มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ 1  
จ านวน 185  ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน 245  ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ  ฉบับท่ี 2 
จ านวน 75  งาน/กิจกรรม จาก 114  งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850  คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378  คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295  คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย  จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098  คน อย่างไรก็ตาม
ยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล  ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด
ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง  ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม  และปัญหาการขาดแคลน
รายได้ของ  อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90  ของรายได้รัฐบาล          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  คิดเป็นร้อยละ 38.52  และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ  ส่งผลให้  อปท. ในพ้ืนที่ที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม  การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่         
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก  การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโต          
ของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
   2.4.3  ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีต    
ที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้  เนื่องจาก           
มีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน                 
ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์              
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริต                
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน  และมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ  ยังไม่สามารถท่ีจะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  พบว่าประเทศไทยได้ 38  คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  
คะแนน อยู่อันดับที่ 85  จากการจัดอันดับทั้งหมด 175  ประเทศท่ัวโลก  จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนน          
ดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556  ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102  โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน     
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์  ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84  คะแนน และมาเลเซีย      
ได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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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)  การลงทุนภาครัฐขยายตัว               
เฉลี่ยร้อยละ 4 (3)  ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70-90  ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 และ         
เฉลี่ย 80-100  ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว 
ร้อยละ 2.1  โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 2.0  และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0  (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5  และ 
(6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2  และร้อยละ 0.7  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้  เศรษฐกิจไทยในช่วง 10  ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 –4.3           
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8  ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ  
รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3  – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.3 ) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว  โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงาน
ที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0  ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 14  ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว          
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิต เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ   
ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน ท าให้การจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากข้ึน  (6) เกณฑ์รายได้ 
ขั้นต่ า ส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 100-200  ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี           
ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญ ๆ  เงื่อนไขดังกล่าว ท าให้ประเทศไทย
มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ   
มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
   3.1.2  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
   การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน        
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  โดยในปี 2553  มีประชากรวัยแรงงาน 5  คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ 1 คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7  คนแบกรับผู้สูงอายุ 1  คน 
การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบ          
ต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทย             
อาจเพิ่มขึ้นช้า  ปัญหาการค้ามนุษย์  และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น  ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม  โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ  ธุรกิจบริการที่เหมาะสม                
กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช . จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูล                 
ในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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   3.1.3  ความเหลื่อมล้ า 
   ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม  และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ  ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ 
ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10  ของประชากร
กับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ า
ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาท ิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 
   3.1.4  ความเป็นเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัด              
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก  อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้น ๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน  การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า  บริการ  และอุตสาหกรรม  ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม             
ของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม  การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนอง         
ความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด  การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง  และการลงทุน
ในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้  ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อ          
หรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 
ที่มีจ านวนมาก 
   3.1.5  การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2558 มีมาตรา
ส าคัญ ๆ  ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ               
มาตรา 69  หน่วยงานของรัฐ  องค์การเอกชน  หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่                       
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ  เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ            
มาตรา 82  รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
อย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ                
ที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน  การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ  โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง  และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน              
อย่างคุ้มค่า  จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม  มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม  มีประสิทธิภาพ             
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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   (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา  หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ  น าเสนอผลการติดตาม  วิเคราะห์ สังเคราะห์  เรื่องท่ีเกี่ยวกับ        
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา  
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 

  3.2  บริบทภายนอก 
 

   3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544  - 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ  หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10  ของประชากร                
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เช่น  ญี่ปุุน 
อเมริกา  ยุโรป  ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว 
ค่อนข้างสั้นกว่าสะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนา
แล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น  นอกจากนี้  มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ         
มากขึ้น  นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  
ด้านการท่องเที่ยว  ที่พักอาศัย  การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย           
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
   3.2.2  การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง              
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน  มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ          
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ Operational Technology            
หรือท่ีเรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
   3.2.3  ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
   (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ           
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน            
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
   (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จะน ามาซึ่งโอกาส 
ที่ส าคัญ ๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัด            
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ  2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร             
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3 ) โอกาส 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล หน้า 121 
 

ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ            
ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค              
ในระยะต่อไป  
   (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว  จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน       
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ       
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐาน          
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสินค้าข้ันปฐม  แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ                     
ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร  สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น  รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้          
ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
   (4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12  
เนื่องจาก 1 ) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ 2) ปัญหาการสั่งสม      
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ  ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ              
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญ ๆ      
ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
   (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก  ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร            
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์  ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง  ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ  และ         
ความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  กระบวนการเรียนรู้  และพฤติกรรมการบริโภคของคน
ในประเทศ 
   3.2.4  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิ           
ของโลกเพ่ิมข้ึน  ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน  เกิดฝนขาดช่วง  และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป           
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม  แหล่งน้ าขาดแคลน  ผลผลิต                   
ทางการเกษตรลดลง  เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์  และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิด        
โรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  เช่น ระบบนิเวศปุาไม้  ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง  พ้ืนที่ชุ่มน้ า  เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง  และการสูญเสียแนวปะการัง  การสูญเสียความหลากหลาย         
ทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร  สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
   (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม        
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม  ส่งผลกระทบ       
ต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิต
ของประชาชน  นอกจากนี้  ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี                  
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ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
   3.2.5  วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
   ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเปูาหมาย             
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15  ปี 
โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10  กันยายน 2557  ประกอบด้วยเปูาประสงค์  (Goal) จ านวน  
17 ข้อ และเปูาหมาย  (Target) จ านวน 169  ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศ         
ในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา  มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภค        
แบบยั่งยืนเตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข          
มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 4.1  กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่  ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11  และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง         
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศ 
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง  มีความม่ันคง  และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 

  4.2  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
         เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี  สศช. ได้จัดท าขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ           
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4.3 เป้าหมาย 
   4.3.1  การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมข้ึนเป็น 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  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ         
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ  7.5 ในขณะที่ปริมาณ        
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
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   4.3.2  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
   4.3.3  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
   4.3.4  การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
   4.3.5  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

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

5. แนวทางการพัฒนา 
 

  5.1  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   5.1.1  การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
           พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา  ด้านบุคลากรวิจัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และด้านการบริหารจัดการ  
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
   5.1.2  การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
            สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน               
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่น            
ในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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   5.1.3  การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
           พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยดืหยุน่  สามารถปรับตัวและ
ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  เพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   5.1.4  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
             เศรษฐกิจในประเทศและตา่งประเทศ  ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟ        
ให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย           
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ  พัฒนาท่าเรือ               
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น อุตสาหกรรม         
ซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ           
ให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
   5.1.5  การปรับโครงสร้างการผลิต 
           ปรบัโครงสร้างการผลติภาคเกษตร  โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม          
เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบ
กับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับ         
ที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งส่งเสริม               
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห้างหุ้นส่วน  
และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า 
ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง  ตลอดจนส่งเสริมและ              
เร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน        
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย         
ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
ทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว  
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น    
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
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ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน         
สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
 

  5.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   5.2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน  วัยรุ่นให้มีทักษะ         
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสม 
ตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการด ารงชีวิต  มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกัน          
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ  ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล  ครอบครัว และระบบ
บริการสุขภาพ 
   5.2.2  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
   (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่     
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
   (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ  ตั้งแต่กระบวนการผลิต  สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี 
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
   (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้  โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
   5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ  โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ               
การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ        
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ  (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  
(Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
การให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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   5.2.4  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ        
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
 

  5.3  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
   5.3.1  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน  โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน        
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย  โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที ่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 
   5.3.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก  โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สวัสดิการสังคม  และกระบวนการยุติธรรม          
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบาย         
ที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่  พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย  
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 
   5.3.3  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พ.ร.บ .
ทรัพยากรน้ า  และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม  
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   5.3.4  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  และ 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย              
ให้แก่ประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า  เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
   5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียม          
ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง  ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน          
มีคุณภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง  รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหาร             
จัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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   5.4.2  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ         
ทั้งด้านการค้า  การลงทุน  และการบริการ  โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง 
   5.4.3  การส่งเสริมการลงทุน  การค้าชายแดน  และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ         
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน 
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน โดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5.1  การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้  โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน             
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพ่ิมพ้ืนที่
ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน  จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า  ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน          
ที่เหมาะสม  และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิด          
ความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ  สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า  จัดตั้งองค์กรบริหาร
จัดการน้ าในระดับพ้ืนที่  เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า  คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว  การประมง  และวิถีชีวิต         
ของชุมชนบริหารจัดการแร่ โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ าเป็น
และมูลค่าในอนาคต  บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   5.5.2  การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว  
ที่มีประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ  เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
   5.5.3  การส่งเสริมการผลิต  การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศ         
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบการ          
ให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน  รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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   5.5.4  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ       
ทั้งทางอากาศ  ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
ที่ดีให้กับประชาชน  เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก  โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต  สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน  สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
   5.5.5  การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน  การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.5.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ และปรับตัว            
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัว            
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย  ตลอดจนส่งเสริม             
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญ
กับการปูองกันน้ าท่วม  วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง  พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น          
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ  ส่งเสริม          
การลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ  และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ         
ที่รุนแรงในอนาคต 
 

5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   5.6.1  การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ  โดยให้มีช่องทาง           
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง  เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ  ข้อมูลการประมูลโครงการ  ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม  เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล  คดีทุจริตคอร์รัปชัน
และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
   5.6.2  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด               
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
   5.6.3  การสร้างรูปแบบการพัฒนา  อปท. ให้เหมาะสม  สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.6.4  การสร้างระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ  สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม  ประเมินผลโครงการใหญ่ ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก            
และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือบน พ.ศ.2557-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและน าไปสู่การกระตุ้นให้
เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยค านึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาลแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์
รายสาขา รวมทั้งความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกัน และ เป็นที่
ยอมรับของทุกภาค โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดไว้ และประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่”  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ี
สวยงาม มีเสน่ห์ 
  2.  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ หัตถสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศกาศ (MICE) อุตสาหกรรมบริการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
   (ที่มา  : ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 

แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
      “ล าปางเมืองน่าอยู่  นครแห่งความสุข” 
 จากการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายต่าง ๆ 
ของจังหวัดล าปาง ทุกภาคส่วนมีความคิดเห็นท่ีตรงกันที่จะพัฒนาเมืองล าปางให้เป็นเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข  
ที่มีการพัฒนาทุกด้านแบบสมดุล โดยมีมติของการสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ สมดุลในการพัฒนาทั้งการศึกษา สังคม 
วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้า การลงทุน เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล      
การบริหารจัดการ เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการชุมชนแบบ (บวร) เชื่อมความสัมพันธ์
บ้าน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนาร่วมกัน รวมทั้งการบริหารจัดการรูปแบบเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงในทุกระดับ
ตั้งแต่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัด สมดุลการใช้องค์ความรู้ โดยการผสมผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือได้แนวทางในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่หรือชุมชน 
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   พันธกิจ (MISSION) 
  1. สนับสนุนอ านวยความสะดวกและเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัด       
ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ
วิสาหกิจชุมชน ท้ังภาคผลิต ภาคบริการ และพาณิชยกรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  4. ส่งเสริมให้มีการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากล สร้างมูลค่าเพิ่ม 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 
      5. ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงาน เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างทางกายภาพบุคลากร และ          
การบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นท่ีของจังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 
      6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และถ่ินก าเนิดตามวิถีล าปาง โดยด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      7. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และความม่ันคงของคนในจังหวัด 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ตลอดจนการเฝูาระวังและ
ปูองกันภัยในชุมชน 
      8. สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีการด าเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับ           
ให้โปร่งใสและเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์รวม 
   เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเข้มแข็งสมดุลมั่นคง มีการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนและ
เครือข่ายโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่การตลาดการค้าประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการท้ังภาคการเกษตร  
อุตสาหกรรม และภาคบริการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน มีการพัฒนาความรู้ควบคู่กับภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล             
สู่การเมือง “เมืองน่าอยู่" 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    ให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน  

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง 

โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เป็นสังคม 
   แห่งการเรียนรู้  มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และการสร้าง 

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  จังหวัดล าปางเป็นแหล่งผลิตเซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรรมและ  
           บริการทางการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

       ทีมี่ความโดดเดน่ มีคุณภาพระดบัสากล สามารถสร้างมูลค่า 
       ทางเศรษฐกิจอยา่งยั่งยนื 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในด้านการประกอบธุรกิจท้ังความรู้ในด้านการพัฒนากระบวนการผลิต  
การบริหารจัดการ การตลาดและการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน        
ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมในด้าน            
การออกแบบและผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต้นทุนแบบพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 3. พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนา
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นอัตลักษณุชุมชน ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของลุคลากรและสร้างจิตส านึกด้านการท่องเที่ยว
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริม
การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการ และเครือข่ายชุมชน บนฐานรากของความรู้สมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์เซรามิก สินค้าหัตถอุสาหกรรม และบริการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดล าปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งระดับในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลาง  

โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  จังหวัดล าปางเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของภาคเหนือตอนบน 
กลยุทธ์ 

 1. สร้างการรับรู้ข้อมูลให้เกิดการตื่นตัว ( Awareness) ในกลุ่มบุคลาการทุกระดับและทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางบกของภาคเหนือตอนบน 
 2. เสริมสร้างพัฒนาและเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบการขนส่งทั้งทางถนน 
ทางราง และรูปแบบอ่ืน ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอื่น ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถ
รองรับแผนงานการเป็นศูนย์กลางฯ ในอนาคต และเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ 
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 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพื้นที่เปูาหมายที่ก าหนดและเชื่อมโยง       
กับ 12 จังหวัดรอบข้าง ในลักษณะการพัฒนาเป็นห่วงโซ่อุปทานในการผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  จังหวัดล าปางเป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร  

       เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด 
       ภาคเหนือ และของประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาแหล่งน้ า การปฏิรูปที่ดินและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรกรรม          
มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนที่เหมาะสม 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมภายใต้แนวคิดเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย์ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ         
ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
และพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสร้าง             
การยอมรับในระดับชาติ 

4. พัฒนาสถาบันเกษตรกร เครือข่ายผู้ผลิตและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนและสามารถหาปัจจัยผลิตในราคาถูก 

5. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมพัฒนาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดล าปาง            
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการยอมรับในระดับชาติ สามารถสร้างได้ให้กับเกษตรกรและ
เครือข่ายผู้ผลิต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมล าปางให้เป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู ้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  ประชาชนล าปางมีโอกาสทางสังคม มีภูมิคุ้มกัน ช่วยเหลือตนเองได้  
           โดยเน้นการขับเคลื่อนในมิติการพัฒนา ปูองกันในลักษณะการสร้าง  

       โอกาส พร้อมกับเสรมิศักยภาพไปท่ีตวัคน ครอบครัว และชุมชน 
 

กลยุทธ์ 
1. สร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพ              

ทั้งระบบและบูรณาการ ในทุกระดับ และส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่แรงงานทั้งในและนอกระบบ สามารถ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนให้มีคุณภาพ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สามารถเข้าถึงแหล่งอาช  พที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี 
4. เสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 

รวมทั้งสนับสนุนให้ด ารงชีวิตตามวิถีล าปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐาน เพื่อการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง และ
การจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 

7. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีทักษะความรู้ มีภูมิคุ้มกัน และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การรักษาความมั่นคง การจัดระเบียบสังคม และสร้างความร่วมมือในการรักษา 
 ความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ มีระบบ 
           การปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 

          และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์ 
1. ปลูกจิตส านึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการสร้างความสามัคคี ปรองดอง                

ตามแนวพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและการจัดระเบียบทางสังคม ภายใต้การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
3. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งระดับครอบครัวและชุมชน ในการให้ความร่วมมือปูองกัน

อาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและปัญหาแรงงานต่างด้าวในจังหวัด 
4. ส่งเสริมการด าเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองและ

สมานฉันท์และการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
5. พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี กระบวนการและปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ    

ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. การส่งเสริมศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของส่วนราชการ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เยาวชน มูลนิธิ องค์กรการกุศล ให้มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัย 
7. ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจ าต าบล เพื่ออ านวยความ

ยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

และย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา สามารถใช้ 

      ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
   :   สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบเพื่อให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน  
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 4. พัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าเสีย และขยะอย่างยั่งยืน  
 5. เพิ่มขีดความสามารถในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการก าหนดมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง 
 6. สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายรักษ์และเฝูาระวังด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคีและภาคประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม และความ 
           โปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ 
           ได้อย่างคุ้มค่า ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  

       การท างานของหนว่ยงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้ 
การบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐในทุกระดับและปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน        
ในการท างานและการบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 3. ปรับปรุงระบบและกลไกการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีลักษณะการบูรณาการความร่วมมือ       
ในการด าเนินงาน ในทุกมิติของจังหวัด และสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการงบประมาณ และกลไกการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน           
ของหน่วยงานที่โปร่งใส ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 5. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อไปสู่นครสุจริต 
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 

วิสัยทัศน์  
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรแห่งความสุข”  
 

พันธกิจ  
 1. สร้างสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นสังคมแห่งความสุข โดยประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณะที่ทั่วถึง เสมอภาค เป็นธรรม ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการด ารงชีวิต
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
มาปรับปรุงใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานแห่งอ านาจ/หน้าที่ หลักกฎหมาย ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ หลักธรรมาภิบาล การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการให้บริการสาธารณะ
ที่ประชาชนมีความพึงพอใจ 
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เป้าประสงค์รวม  
  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกัน         
การเปลี่ยนแปลง ได้รับการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรัก ความสามัคคี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 กลยุทธ์  
 1. การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกในการเดินทาง มีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงเส้นทางการจราจรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพื่อการประกอบอาชีพ และใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
 3. การไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึง  

4. การผังเมือง โดยประสานการท างานกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันในการจัดระบบผังเมืองให้ถูกต้องตามข้อระเบียบ/กฎหมาย 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 กลยุทธ์  
 1. การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา การให้ความรู้ การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก        
ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม การเก็บ การทิ้ง การขนขยะที่ถูกวิธี ฯลฯ เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบ
นิเวศน์ และไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชน 
 2. การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝูาระวัง และการปูองกัน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น กิจกรรมปลูกปุา การท าแนวกันไฟ กิจกรรมการจัดขยะ การรักษาดูแลแม่น้ า กิจกรรมอ่ืนที่เป็นมิตร       
กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการมลพิษ และการจัดการปัญหาขยะให้เกิดผลชัดเจน เป็นรูปธรรม           
โดยเน้นการบูรณาการ การตกลงร่วมกัน การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน  
 กลยุทธ์  
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับ
บริการสาธารณะที่เหมาะสม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบคัว สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ การน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต การเข้าถึงบริการของรัฐ โดยประสานการท างาน
ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน 
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 2. การศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา       
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ชีวิต โดยบูรณาการ
ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา 
 3. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน            
เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ การอนุรักษ์ และการเผยแพร่ให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่คู่กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และจังหวัดล าปางตลอดไป 
 4. การปูองกัน/การรักษา/การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย
เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะการเกิดโรคจากพฤติกรรม การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ 
ในเรื่องการรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
ของรัฐ โดยด าเนินการร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ส าหนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล 
 5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี การเข้าถึง
บริการของรัฐ การจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชน การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน        
การสร้างความเสมอภาค การสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของสังคมชุมชน การปูองกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การมีส่วนร่วม          
ของประชาชน ฯลฯ โดยบูรณาการงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 กลยุทธ์  
 1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบ
อาชีพการเกษตร และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว ส่งเสริมอาชีพที่สร้างเศรษฐกิจให้สังคม 
ชุมชน การเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น การส่งเสริมให้ประชาชนมีแนวคิดการพ่ึงตนเอง 
และน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด  โดยส่งเสริมให้ประชาชนใช้สินค้าท่ีผลิตในชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง ทั้งส้ินค้าเกษตร สินค้าเซรามิก สินค้าหัตถอุตสาหกรมท่ีผลิตในจังหวัดล าปาง การประชาสัมพันธ์
การใช้สินค้าชุมชนท้องถิ่น การจัดแสดงสินค้าชุมชนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว        
ที่เน้นอัตลักษณ์ท่ีจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร                     
กับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ประชาชนเจ้าของพ้ืนที่มีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร  
 กลยุทธ์  
 1. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  โดยพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีขวัญและก าลังใจ               
ในการปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่น มีความจงรักภักดี และมีความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง          
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 2. การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  โดยพัฒนาและส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ดี พร้อมบริการประชาชน และมีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด และสะดวก          
ในการให้บริการประชาชน 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

2.1 วิสัยทัศน์  
  " พัฒนาคุณภาพชีวิต     เศรษฐกิจพอเพียง   
     อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน "  

     พันธกิจ   
     ภารกิจหลักที่ 1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดมลพิษ 
     ภารกิจหลักที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนา แหล่งน้ า

เพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอแก่เกษตร 
      ภารกิจหลักที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์
แข็งแรง ส่งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมระบบการศึกษาให้ทั่วถึงทุกสถานศึกษาควบคู่กับ               
การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป และการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย                  
ให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที 
      ภารกิจหลักที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้   

     ภารกิจหลักที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร การให้บริการประชาชน  
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและวางแผนการพัฒนา 

     จุดมุ่งหมาย (GOALS) 
      1. มีดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนที่ดีปลอดมลพิษ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของประชาชนในชุมชนอย่างยั่งยืน 
      2. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดการพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ 
      3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ปุวยโรคเอดส์ ได้รับสวัสดิการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง   
      4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  คือ 
การที่ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบ         
รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุน การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป 

     5. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง “ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง” 

     6. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลและข่าวสารทางราชการอย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาการให้บริการสาธารณะอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก   มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการบริการ
ภายในเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ให้สามารถบริการประชาชนด้วยความประทับใจ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และบริการให้แล้วเสร็จในจุดที่ให้บริการ (One Stop Service)  
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารและพัฒนาองค์กร   
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ  :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดมลพิษ 
 

เป้าประสงค์  
1. ปัญหาขยะมูลฝอยได้รับการบ าบัดและแก้ไข 
2. มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งอากาศบริสุทธิ์เพิ่มข้ึน 
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบ าบัดและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

2. จ านวนโครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและแหล่งอากาศบริสุทธิ์  
  3. ร้อยละของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ- 
มูลฝอย ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

2. การสร้างจิตส านึกและความตระหนัก 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

3. การบ าบัดฟื้นฟู การเฝูาระวัง และการ
ปูองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดฟื้นฟู การเฝูาระวัง และ
การปูองกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ส านักปลัดเทศบาล 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

พันธกิจ  :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง ควบคู่กับการพัฒนา แหล่งน้ าเพ่ือ 
      การเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอแก่เกษตร  
 

เป้าประสงค์  
1. มีไฟฟูาและแสงสว่างตามถนนต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
2. มีระบบประปาหมู่บ้านอย่างเพียงพอและใช้การได้ 
3. มีการวางผังเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง หรือคณะกรรมการผังเมืองก าหนด 
4. มีถนนและสะพานในสภาพใช้การได้ ไม่ช ารุดในเขตพ้ืนที่ 
5. มีแหล่งน้ าส าหรับใช้อุปโภค บริโภค 
6. พัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่ให้ได้รับการปรับปรุงดูแล ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และเพียงพอ ส าหรับใช้     
   ในการเกษตร 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
             และบรกิารสาธารณะ 
 2. การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม 

3. จ านวนโครงการทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการใช้อุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
 

จ านวนโครงการด าเนินการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี 
2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  
ระบบประปา 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามการก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ระบบประปา ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี  

3. การวางผังเมือง 
 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการตามนโยบาย 
การผังเมือง หรือที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี  

4. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน
สะพาน 

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการก่อสร้าง  
ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ/ปี 

5. การปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง ดูแลรักษา
แหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี 

6. การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า (เพ่ือการเกษตร) จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ า
(เพ่ือการเกษตร) ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  กองช่าง 

 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
    ให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลัก  
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติส์  

อย่างเป็นระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  :  การพัฒนาสังคม 
 

พันธกิจ  :  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริม
      สวัสดกิารสงัคมสงเคราะห์ สง่เสริมระบบการศึกษาให้ท่ัวถงึทุกสถานศึกษาควบคูกั่บ               
      การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบต่อไป และการปูองกันบรรเทา
      สาธารณภัยให้แก่ประชาชนอยา่งทันท่วงที  
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เป้าประสงค์  
1. เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการจัดสวัสดิการรวมถึงการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
2. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
3. ประชาชนได้รับการปูองกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนบริการด้าน 
   สุขภาพท่ีมีคุณภาพ 
 
4. ประชาชน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางด้านความเข้มแข็งของชุมชน การปูองกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

      5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. จ านวนกลุ่มเปูาหมายได้รับการจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
 2. จ านวนโครงการของการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ให้กับประชาชน  
      3. จ านวนโครงการของการปูองกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนบริการ 

   ด้านสุขภาพ 
 4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนท้ังทางด้านความเข้มแข็งของชุมชน  

   การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 5. จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ 
 

จ านวนโครงการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 4 
โครงการ/ปี 

2. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการตาม การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ/ปี  

3. การปูองกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ
อนามัยของประชาชน และการควบคุมโรค 
ในท้องถิ่น 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การปูองกัน รักษา ส่งเสริม 
ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และการควบคุมโรค         
ในท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ/ปี 

4. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับ การส่งเสริมความเข้มแข็ง     
ของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ไม่น้อยกว่า  3 
โครงการ/ปี 

5. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตาม อัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้
ชุมชน 
 

จ านวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
การศึกษาตาม อัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน          
ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ/ปี 
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ส านักปลัดเทศบาล 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล าปางให้เป็นสังคม 
แห่งการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสร้างความร่วมมือในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  :  การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ  :  พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้   
 

เป้าประสงค์  
1. สนับสนุนงบประมาณให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   ลดหนี้สินภาคประชาชน 
2. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ แบบยั่งยืน 
3. บูรณะ ปรับปรุงโบราณสถานและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า คนละ 32,000 บาท/ปี 
 2. จ านวนโครงการที่กลุ่มอาชีพได้รับการสนับสนุน 
      3. จ านวนร้อยละความพึงพอใจในการด าเนินงานบูรณะ ปรับปรุงโบราณสถานและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
     ภายในชุมชน  
  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 

จ านวนร้อยละของประชากรในวัยท างานว่างงานลดลง 

2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้า
ท้องถิ่น 

มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/ปี  

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า  1 
กิจกรรม/ปี 

4. การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/ปี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ส านักปลัดเทศบาล 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการสร้างมูลค่าเพ่ิม 

ให้กับสินค้าและบริการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์ที ่5  :  การบริหารและพัฒนาองค์กร 
 

พันธกิจ  :  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร การให้บริการประชาชน  และ 
      ส่งเสรมิให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการตัดสินและวางแผนการพัฒนา  
 

เป้าประสงค์  
1. พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษา สัมมนาอย่างต่อเนื่อง     
2. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้มีเพียงพอกับการบริการประชาชน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. การผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. จ านวนหลักสูตรที่บุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษา สัมมนา  

3. จ านวนร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานให้มีเพียงพอ       
   กับการบริการประชาชน  

   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้  
และสถานที่ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุง พัฒนา
สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
2 ต่อปี 

2. การพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ต่อปี 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ส านักปลัดเทศบาล 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  :  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัดล าปางให้มีความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์  
    อย่างเป็นระบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาธิบาล 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 

 3.1.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    สภาพปัญหา 
    1. ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล บางส่วนยังมีสภาพเป็นดินลูกรัง      

เป็นหลุม เป็นบ่อ ในช่วงฤดูฝนมีน้ าท่วมขัง ท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทาง มีการช ารุดเสียหาย      
เป็นบางส่วนหรือเสียหายตลอดสาย 

    2. ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง ถนนบางสายยังไม่มีไฟฟูากิ่งสาธารณะ ท าให้ถนนมืดไม่สะดวกและ
ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาในช่วงกลางคืน 

    3. ขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค บริโภคและท าการเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง และประสบ
ปัญหาน้ าท่วมและแหล่งเก็บกักน้ าช ารุดใช้การไม่ได้ในช่วงฤดูฝน 

    4. แหล่งกักเก็บน้ า เช่น ต้ืนเขิน ท าให้เก็บกักน้ าไว้ได้น้อยไม่เพียงพอส าหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 
    5. ระบบประปายังไม่ทั่วถึงและมีไม่เพียงพอ บางหมู่บ้านบางครัวเรือนยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
    6. ระบบการระบายน้ าไม่ดีเท่าท่ีควร เวลาฝนตกน้ าหลากระบายไม่ทัน ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม 
 

         ความต้องการ 
    1. ต้องการให้ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ให้มีถนนที่สะดวก ปลอดภัยแก่สัญจรไปมา 
    2. ต้องการให้ขยายเขตไฟฟูา ให้มีไฟฟูาสาธารณะใช้อย่างทั่วถึงท้ังหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัย         

ในการสัญจรไปมาช่วงเวลากลางคืน 
    3. ต้องการให้วางท่อระบายน้ าและสร้างรางระบายน้ า  เพ่ือช่วยระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม

ในช่วงฤดูฝน 
    4. ให้มีน้ าใช้อุปโภคและบริโภค และท าการเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
    5. ต้องการให้ก่อสร้าง และปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

         6 . ต้องการให้ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติและสร้างแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
         การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

    1. ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ให้มีสภาพใช้การได้  
เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคม 

    2. ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา เข้าถึงทุกบริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ 
    3. ด าเนินการปรับปรุงแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถกักเก็บน้ าได้ และสร้างแหล่งเก็บกักน้ าให้

เพียงพอต่อการบริโภค และใช้ในการเกษตร 
    4. ด าเนินการก่อสร้าง และขยายระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
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2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     สภาพปัญหา 

    1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย  ท าให้ยากแก่การก าจัด 
    2. ในชุมชนยังไม่มีระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
    3. สวนสาธารณะมีสภาพรกร้างและทรุดโทรมขาดการดูแล 
    4. ระบบการระบายน้ าเสียจากการฆ่าสัตว์ยังไม่ถูกต้อง  ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 

    ความต้องการ 
    1. หาวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและท าลายสิ่งแวดล้อม 
    2. พ้ืนที่ส าหรับรองรับจ านวนขยะที่มีเพ่ิมมากข้ึน 
    3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลสวนสาธารณให้สามารถใช้ประโยชน์  และน่าพักผ่อน 
    4. มีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการระบบระบายน้ าเสียจากการฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น

รบกวน   

    การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    1. ด าเนินการจัดหาพ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและวิธีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี  
    2. ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
    3. ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะให้เหมาะส าหรับเป็นที่พักผ่อน และออกก าลังกาย 
 

3. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านสาธารณสุข 
    สภาพปัญหา  
    1. ประชากรบางส่วนยังมีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ส าหรับผู้สูงอายุ  

ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ปุวยโรคเอดส์ยังไม่เพียงพอ 
     2. เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น  โรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์  
     3. ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
     4. ขาดสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและประชาชนยังให้ความสนใจเรื่องสุขภาพน้อย  
      5. เด็กและเยาวชนได้รับพัฒนาในด้านการศึกษาน้อย และอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน                 
ท่ีมีคุณภาพ 
     6. ศูนย์เด็กเล็กบางแห่งยังไม่มีอาคารศูนย์ที่มั่นคงถาวรและเป็นสัดส่วน  
     7. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท าให้วัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนบ้านขาดการสืบทอดและเลือนหายไปในที่สุด 

             ความต้องการ 
     1. สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ข้ันพื้นฐานในการด ารงชีวิตประจ าวันเพียงพอทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
     2. จัดกิจกรรมรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและมีเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจดูแลปูองกันอย่างใกล้ชิด  
     3. จัดกิจกรรมปูองกันและรณรงค์ปูองกันยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนแข็งแรง  
     4. งบประมาณสนับสนุนส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ ในการการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ
งบประมาณสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมรณรงค์ปูองกันยาเสพติด 
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     5. สนับสนุนให้มีการออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง โดยการจัดหาสถานที่             
และสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย  
      6. งบประมาณปรับปรุง สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เป็นสัดส่วน  
      7 . เพ่ิมสวัสดิการส าหรับเด็กอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
      8. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้านให้คงอยู่  
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมพื้นบ้านในท้องถิ่น มีการสืบสานต่อไป 

         การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
     1. ด าเนินการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพิ่มสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ให้เพียงพอและท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 
     2. ด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
     3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายและจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้ประชาชนส่วนร่วม
และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
     4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและ
ปูองกันปัญหายาเสพติดในเยาวชน 
     5. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่  
     6. จัดให้มีสวัสดิการทางการศึกษาส าหรับเด็ก นักเรียน อย่างเพียงพอ  
     7. อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น สืบทอดประเพณีท้องถิ่น  
 

 4.  ด้านเศรษฐกิจ  
     สภาพปัญหา 
     1. ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดรายได้เสริม ท าให้รายได้ไม่เพียงพอแก่ด ารงชีวิต  
     2. ประชาชนบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ขายแรงงานเพียงอย่างเดียว บางช่วงมีงานไม่ต่อเนื่อง
ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน  ขาดรายได้ 
     3. การผลิตสินค้าในชุมชนขาดการสนับสนุนและตลาดรองรับยังมีน้อย ท าให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ 
ขาดรายได้ที่แน่นอน 
     4. ฤดูแล้ง ขาดแคลนน้ า ท าให้เกษตรกรได้รับผลิตผลทางการเกษตรน้อย ราคาผลิตผลตกต่ า  

     ความต้องการ 
     1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านความรู้ในการประกอบอาชีพ  
     2. เงินทุนในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเสริม  
     3. เพ่ิมราคาผลผลิตทางการเกษตร  
     4. ตลาดจ าหน่ายและรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  
     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
     1. ด าเนินการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพภายในหมู่บ้าน  
     2. ด าเนินการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านและกลุ่มเกษตรกร  
     3. หาตลาดจ าหน่ายและรองรับสินค้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ  
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 5. ด้านการบริหารจัดการ  
     สภาพปัญหา 
     1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง  ไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้เกิดปัญหาและเกิดความเข้าใจผิดในการบริหารพัฒนา 
     2. ประชาชนขาดความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารจัดการน้อย 
     3. วัสดุ อุปกรณ์มีไม่เพียงพอ เครื่องใช้ส านักงานไม่ทันสมัย ขาดประสิทธิภาพท าให้เกิดความล่าช้า 
และไม่สะดวกในการบริการ 
     4. บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
     5. งบประมาณไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาในหมู่บ้าน 

     ความต้องการ 
     1. เกิดความเข้าใจระหว่างประชาชนกับองค์กร และประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่           
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
     2. ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ  
     3. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอ และเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานท่ีทันสมัย  
     4. อบรมให้ความรู้ให้แก่บุคคลากร และพัฒนาทักษะความสามารถในการปฏิบัติอยู่เสมอ  
     5. งบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน  

     การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
     1. ด าเนินการให้ความรู้ และเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับประชากรในชุมชน  
     2. พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
     3. จัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ผู้บริหารท้องถิ่น,  
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้น าท้องถิ่น เป็นต้น 
 

 3.1.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาส        
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
 จุดแข็ง (Strength) 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
    1.1  มีโครงสร้างการบริหารงานที่เป็นสัดส่วนชัดเจน แบ่งส่วนการบริหารงานตามหน้าที่              
ความรับผิดชอบ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง  
    1.2 เป็นหน่วยงานที่มีเอกภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
    1.3 ผู้บริหารมีความสนใจที่จะมุ่งพัฒนาต าบลให้ก้าวหน้า มีศักยภาพและเอาใจใส่ในการติดตามผล
การด าเนินงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีพนักงานที่ร่วมรับผิดชอบงานตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความมุ่งม่ันและตั้งใจ 
     1 .4 มีนโยบายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตามระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนาต าบล 
     1.5 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีจ านวนเหมาะสมเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน            
และให้บริการประชาชน 
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 2. ด้านการคมนาคม 
    2.1 มีท าเลท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม เป็นเส้นทางในการคมนาคม ขนส่ง และเป็นจุดเชื่อมโยง
ระหว่างเขตพ้ืนที่ระดับต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
    2.2 เป็นพื้นที่ท่ีมีการคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากห่างจากตัวเมืองไม่มากระยะทาง
ประมาณ 17 กิโลเมตร และมีถนนสายหลัก สายเชียงใหม่ – ล าปาง ตัดผ่าน อีกทั้งยังมีถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านในต าบลห้างฉัตรและหมู่บ้านใกล้เคียงหลายเส้นทาง 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
    3.1 เป็นแหล่งสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว และผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพารา 
    3.2 มีการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนภายในหมู่บ้าน เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
    3.3 มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรมและการลงทุน  

4. ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
    4.1 ผู้น าชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ความส าคัญและสนใจการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
    4 .2 เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความสนใจในกิจกรรมท้องถิ่น 
    4 .3 มีการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ที่ส าคัญและมีโบราณสถานที่ทรงคุณค่า 
 

 จุดอ่อน (Weadness) 
 1. ด้านการบริหารจัดการ 
    1.1 ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาและให้บริการประชาชน  
    1.2 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา เมื่อเทียบกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี   
    1.3 ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้
เกิดปัญหาและเข้าใจผิดในการบริหารงาน 
    1.4 ขาดการประสานงานที่ดีภายในชุมชน ท าให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาและเกิดความล่าช้า         
ในการพัฒนา 
 2. ด้านการคมนาคม 
    2.1 เส้นทางท่ีใช้ในการคมนาคม บางแหล่งยังมีสภาพที่ช ารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยแก่การคมนาคม  
    2.2 ระบบไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในหมู่บ้าน  
 3. ด้านเศรษฐกิจ  
    3.1 พ้ืนที่บางส่วนติดภูเขาและแหล่งน้ า ในช่วงฤดูฝน เกิดน้ าหลาก ท าให้พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย ประชาชนสูญเสียรายได้ 
    3.2 ยังไม่สามารถน าทักษะงานด้านฝีมือของคนในชุมชน มาสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้
อย่างเต็มที่   
 4. ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรมประเพณี  
    4.1 โบราณสถานอันเก่าแก่  ยังขาดการบูรณะ ซ่อมแซม  
    4.2 มีบางหมู่บ้านที่ห่างไกลและอยู่บนพื้นที่สูงท าให้ไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่ควร  
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  โอกาส (Opportunity) 
 1. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานเองจึงท าให้        
การบริหารงานเพ่ือการพัฒนาสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้โดยตรง 
 2. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณสูงเกินศักยภาพจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 และ 51       
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล 

4. ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อด าเนินการตามนโยบาย  
ของรัฐ  

 

ภัยคุกคาม (Threats)     
 1. มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อเทียบกับความต้องการ        
ของประชาชนในพื้นท่ี ท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดว่าได้รับการพัฒนาและสนับสนุนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  
และเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล อีกท้ังในบางปีประสบภัยธรรมชาติ 
เช่น วาตภัยซึ่งเป็นภัยที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดในพ้ืนที่แห่งใด เมื่อเกิดข้ึนมาในแต่ละครั้งท าให้ต้องใช้
งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
 2. ประชาชนและผู้ด าเนินงานในชุมชนยังขาดการตระหนักและไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน            
ท าให้เกิดปัญหาในการประสานงาน ขาดการบูรณาการ อีกท้ังชุมชนและหมู่บ้านมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น
น้อย  จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลไม่สามารถท างานตอบสนองความต้องการ           
ของประชาชนได้อย่างเต็มและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการประเมินผลการพัฒนาเชิงนามธรรม จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพ่ือการประเมิน
ประสิทธิผลต่อหน่วยของแผนงาน/โครงการ โดยจัดท าเป็นแบบเอกสารการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลความต้องการและความเข้าใจที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการพัฒนาเชิงนามธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลและประชาชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม   

จากการพัฒนาท้องถิ่นในเขตต าบลห้างฉัตรตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล                
ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลได้มุ่งเน้นการพัฒนาในรูปแบบประสานบูรณาการเชื่อมโยง           
กับหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตอ าเภอและจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชน              
และท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยจัดกลุ่มประเภทยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่น 
รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้
ทราบถึงผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเชิงเปรียบเทียบต่อหน่วยการพัฒนาส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การบริหารงานเพ่ือท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 


