สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศ
ไทยกําลังอยูระหวางการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตร
ชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํา
รางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตาง ๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสําคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและ
ในหลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตาง ๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากขึ้น กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโ ครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรม
และการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่น ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น
ตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน และความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวาง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และป ญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและ
ในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
สําหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
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ภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปน
จุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลก
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคาม
และความเสี่ยงดานอื่น ๆ ที่ซับซอนขึ้น อาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตาง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวน
รุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนา สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่
เขมขน ขึ้นอยางตอเนื่ อง และมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี สินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสู
เอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัย
สําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเปนความเสี่ยง
ตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความ
ผันผวนของ การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุด
อิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปน
วงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการ
พัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม ๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไข
ดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนา มีแนวโนมที่จะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอน
วิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตาง ๆ ขยายกําลังการผลิต
เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความ
เสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและ
เสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคี และ
พหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

-30เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคน และทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุน
ดานทรัพยากรมนุษย และการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและ
นําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งน้ํามัน
ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้ โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม ๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังที่สําคัญ
สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น
ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไข
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายได
ปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแต
ป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน
อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐
เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข
บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ
มี ความครอบคลุ ม และมี คุณภาพดี ขึ้ น ตามลํ าดั บ ในขณะเดีย วกั น ประเทศไทยก็ มี ความเป น สากลมากขึ้ น
ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือ
ที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตาง ๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผล
ใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดี อันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบ และตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น
มีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
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กฎระเบียบตาง ๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตาง ๆ สามารถ
คุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด
และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดย
เฉลี่ยยังต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับ
ลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒ นายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนิ นการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน
เชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและลาชา
การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตาง ๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่น และไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมลา
และความแตกแยกในสั งคมไทยยั งเป น ป ญหาที่ทาทายมาก รวมทั้ งป ญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัย
ยะที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
ยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจาย
ดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัด
ดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยู
ของประชาชน นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทใน
สังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการ
แผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตน
เขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรู
เทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตาง ๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตาง ๆ
เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัด
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและ
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ทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่ การปรับ ตัว จะต องหยั่งรากลึกลงไปถึ งการเปลี่ย นแปลงในเชิงโครงสรางเพื่ อ
แกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทย
จะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพั ฒ นาประเทศไทยอย า งมากโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ลั ก ษณะในเชิ ง โครงสร า งทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบ
ดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคน
ในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญ
และแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้น ๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตอง
กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศ
และกรอบการทํางานของภาคสวนตาง ๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อ
ตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะให
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิ ดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความ
รับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปน
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ขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัว
ไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบท
โลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางใน
การขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตาง ๆ ของบริบทโลก และบริบท
การพัฒนาภายในประเทศ
การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนําไป สูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศ
ไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความ
เหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารง
รักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุข
อยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยู
ในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมทั้งนโยบาย
แหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการ
ไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหง
เขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมี ความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหารความสามารถในการรั กษาผลประโยชนของชาติภ ายใตการเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา
๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่ จ ะบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น แ ละทํ า ให ป ระเทศไทยพั ฒ นาไปสู อ นาคตที่ พึ ง ประสงค นั้ น
จําเปนจะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว
เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจ
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สั ง คม ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเพื่ อ การสร า งและรั ก ษาไว ซึ่ ง ผลประโยชน แ ห ง ชาติ และบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและ
เปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของแตละ
ยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
ชวยลด และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก ที่มี
ตอประเทศไทย กรอบแนวทางทีต่ องใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิ รูป กลไกการบริหารประเทศและพัฒ นาความมั่น คงทางการเมืองขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร า งความเชื่ อ มั่ น การส ง เสริ มการค า และการลงทุน ที่อ ยู บ นการแข งขั น ที่ เป น ธรรมและรับ ผิด ชอบตอ สัง คม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น

-35(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม และขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลก และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัล และการคา
มาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศ
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่น ๆ
เปนตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอม
เมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคม และเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตาง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่
มั่นคง กรอบแนวทางทีต่ องใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร างความอยูดีมีสุขของครอบครัว ไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง

-36๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อ
เรงกระจายโอกาสการพัฒนา และสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ํา ไปสูสังคมที่เสมอภาค และเปน
ธรรม กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความ
เขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพื่อเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและ
พัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ จ ะเป น แผนแม บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให ส ว นราชการและ
หนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา

-37อยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบ
ประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตรชาติ
ไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนด
เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจน และเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน สามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเปนชวง ๆ ของหนวยงาน
ปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนในระดับตาง ๆ เพื่อใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดาน
การจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยาง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ มีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/ สอดคลอง ตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร
การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถ
กําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ อ งด ว ยในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสี่ ป ข ององค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น จะต อ งสอดคล อ งกั บ
แผนยุทธศาสตร พัฒ นาขององค กรปกครองสว นทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาจะตองสอดคลองกับ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แต ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลง และการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู
ระหวางการดําเนินการ และยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๒ เอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มี
ความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาว มาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปให
เหมาะสมกับสภาวการณขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
๑) กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดลอม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
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ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒) สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป
๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทําใหประเทศไทย
ไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่
ผานมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียง รอยละ ๓.๒ ชะลอจาก
รอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําให
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจาก
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากสัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ
๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซีย
ซึ่งมี ระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
๒.1.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรม และบริการ
มากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙, ๒๕.๔ และ ๖๔.๗
เปนรอยละ ๗.๒, ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและ
เทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติ
มาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของ
บริษัทแมในตางชาติ และของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทําใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)
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พลัง ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัย
การผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมาและ
ยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกัน และสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้ การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
รอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทําให
ประเทศไทยจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัต กรรมการผลิ ตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอ
การแกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและ
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย และเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จมาอย างตอเนื่อง เริ่ มมี สัญ ญาณที่จะเปน ขอจํากัด ตอการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จในระยะยาวมากขึ้ น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใช
มาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวาง
ประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการ
แขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ.๒๕๕๗
IMD (International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing
Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙
ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง
โดย ในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔
จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอด
ชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยู
ในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ ประมาณรอยละ ๕๓
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ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP
ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนามีจํานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวน
ใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลาย ๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ํา และน้ําประปายังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายังกระจุกใน เขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมี
ราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ดานความมั่นคง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมดานพลังงาน และ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยได
อยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ
ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน
ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน
๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลัก ๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัย
และการตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากร
กลุม เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะ
ตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป
๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา
(ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลัง
แรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย
ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓
การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวม
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๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมด มาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในป
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยง
ตอการลมสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอน
ไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐
นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตาง ๆ พบวาปญหา
สําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรงดวน
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖
แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ําดานรายไดมี
แนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจน
ที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘
ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจาก
โครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตาง ๆ ในสังคมไมทั่วถึง*
ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖
เนื่องมาจาก

๒.๒.๕ ความเหลื่ อ มล้ํ า ระหว า งกลุ ม คนยั ง คงเป น ป ญ หาสํ า คั ญ ของสั ง คมไทย อั น

(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มี
การถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
นอยที่สุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวาง
เปลาของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและ
ระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐
ที่มีฐานะความเปน อยู ดีที่สุ ด มีโ อกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐
ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เทา

-42(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา
(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕
เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไร
ก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจ
กฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน
นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายใน
กระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับ
ความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอย
ละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูใน
ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม
สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัย
ภายใตโครงการต าง ๆ แต ปจจุบั นกลุ มผู มีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง
๔,๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มี
รายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก
ตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณา
การเปนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรู และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุมทากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหง
ในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑
ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม
ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตาง ๆ ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม

-43๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความ
เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการ
ใชที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปา
ไมจึงถูกบุกรุกทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖
(๒) ทรั พยากรดินเสื่อมโทรมทํ าใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรั พยากรดิ น และที่ ดิน มี ป ญ หาความเสื่ อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิช าการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไม
อยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอ่ืน ๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕
ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจังโดยไม
อนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่น ๆ อยางไรก็ตามในระหวางป
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน
ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําเพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพ
การใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิง
พาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยใน
ป ๒๕๕๕ ตองนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔
ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอย
ละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น รอยละ ๖.๘
อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมี
แนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การ
เพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําตามธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด
๒๗ แอง น้ําบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่
จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม
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ดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐
ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตาง ๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร
และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไป
ใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหา
การกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร
ขณะที่ ก ารจั ด การของเสี ย อั น ตรายจากภาคอุ ต สาหกรรมสามารถจั ด การได ป ระมาณร อ ยละ ๗๐ โดย
ภาคอุ ต สาหกรรมมี การนํ า ของเสี ย อั น ตรายกลับ มาใชป ระโยชน ใหมมากขึ้น แต ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญ ไดแก ฝุนละอองกาซ
โอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกิน
คามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงสวนหนึ่งเปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่
มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ป
ที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ํา
ที่อยู ในเกณฑพอใช และเสื่ อมโทรมมี แนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญ มาจากการชะหนาดินที่มีปุย ตกคางจาก
การเกษตรและการปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม
เพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสีย
จากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทําบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตัน
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณ

-45การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่
ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตาง ๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ
ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑
จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความ
รุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และ
ดินถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลง
เปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอื่น ๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัย
ธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มีความเสี่ยงตน ๆ ของโลก
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วาสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยู
ในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไข
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ
(๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับ
ผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบหา
ผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการ
ทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตาง ๆ ที่ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางสวน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส
ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดง
บทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม
สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทยให
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ลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวน ไดแก บริหาร
ราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่
สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ มีการกํ าหนดสว นราชการไว เปน ๒๐ กระทรวง และสว นราชการไมสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอํานาจเกิด ผลสํา เร็จ หลายดา นแตยังมีปญหาที่ตองแกไ ข
การกระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น
มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท.
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้น
เปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอน
ภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจ
จากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน
๙,๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการ
การแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรือ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทํา
ใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียง รอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาล ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และเพิ่มเปน
รอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒
และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยาง
มีขอบเขตจํากัด
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มี
รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจางรับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความ
ซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญ
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ในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอน
เพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไม
วาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตาง ๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ พบวา
ประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕
ประเทศ ทั่วโลกจะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศ
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย)
๓) บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔
(๓) ราคาน้ํามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้
เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการ
รอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น
เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถ
ดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายได
สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐
ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจาย
เพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทําใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศ
มีขอจํากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญ ๆ
เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทยไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค และในเวทีโลก
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การเข าสู สังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คน ที่มีศักยภาพแบกรับ
ผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คน แบกรับผูสูงอายุ ๑ คน
การขาดแคลนกํ า ลั งแรงงานทํ า ให ตองนํ า เขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งส งผลกระทบต อ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทย อาจเพิ่มขึ้นชา
ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไร
ก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลข
เบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป
๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการ
เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสั งคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตาง ๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวง และเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้น ๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสราง
พื้นฐานการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการ
ผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่จะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะ ทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิด
การประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น
นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก
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(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญ ๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ
มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบ มาตรา ๘๒ รัฐตอง
ดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจาย
อํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัย และความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตาง ๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศ และการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญ และคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมา
พิจารณาทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทํางานตาง ๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึง การมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไป มากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลกโดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญี่ปุน อเมริกา
ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว คอนขางสั้นกวา
สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก
โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพใน
รูปแบบตาง ๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมา
เป นรู ปแบบการค าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดั บกระบวนการผลิ ต แบบอั ตโนมั ติไปสู การใช เทคโนโลยี
ที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of
Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตาง ๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน
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ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทําให
ความสามารถในการแขงขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศเพื่ อนบ าน มีการพั ฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่อง
ความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามา
ซึ่งโอกาสที่สําคัญ ๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลด
ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสู
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการใช
ความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปนศูนยกลาง
ทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมต องปรับ ตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรง
เหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคา
ขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ
ภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปน
อุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จาเปนตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญ ๆ ของโลกไม
ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อ
ในสังคมตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
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(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ
ซ้ํา เติ มตอสถานการณ ค วามเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีค วามรุน แรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหมเกิด
ความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิด
การกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผล
ตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใต
กระแสการแขงขันทางการคา
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน ๑๗ ขอ
และเปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่
ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศสงเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม
เทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความ
พรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความ
เปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
๔) กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ตาง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการ
เปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
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การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้นประเทศไทย
เปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาค
สูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
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๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง
ดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมี
ทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวและดําเนิน
ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตาง ๆ เพิ่มสัดสวนความเปน
เจาของ คนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวง
พิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปน
ทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐม
เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จําเปน
สําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และ
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การเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทํา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการ
โดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศเรง
พัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการ
ทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนา
การทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอร
ทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมทองถิ่น และกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปน
ศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เชน ลด
อุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความ
สะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหง
ปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุน ดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การ
จัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทน สูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยชวง
วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อ
สรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดใน
การดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตาง ๆ ที่จะ
กอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม
เพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
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คนดี คนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู
๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อรองรับ
การเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย สูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ
(Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใช
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย อย โดยสนับ สนุ นการวิจั ยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ส ราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒)
สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost
Sharing)
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สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทํากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริ หารจัดการน้ํ าอย างเปนระบบและเขาถึงพื้ นที่เ ปาหมายไดอยางแทจ ริงด วยการผลักดั น พรบ.
ทรัพยากรน้ําและบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม
รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เปนตน
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค และความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดาน
การคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิด
ความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความ
สะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกส ใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญ
กับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ
การใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน
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ระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการนําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจําเปน และมูลคาในอนาคตบังคับใชมาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตาง ๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบ สูหวงโซอุปทาน หรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํา
กลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบ และปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันน้ําทวม วางแผน
ปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาค
สวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจาง
โครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูล และราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนา
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ใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสม สามารถรับมือ
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและ
เชื่อมโยงภาคสวนตาง ๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ ๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปน
โครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๑ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ ยึ ด โยงกั บ กรอบยุ ท ธศาสตร ช าติ ร ะยะ
๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้ รั ฐ บาลได แ ต งตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํา ยุ ทธศาสตรช าติขึ้ น มาเพื่อ ยก
ร า งยุ ท ธศาสตร ช าติ เ บื้ อ งต น โดยมี เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แ ละ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย
โดยในเบื้องตนไดกําหนดวิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไววา “ประเทศ
ไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้ ง นี้ ได มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ช าติ ที่ จ ะใช เ ป น กรอบแนวทางการพั ฒ นา ประกอบด ว ย
๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา
เที ย มกั น ทางสั งคม (๕) ยุ ทธศาสตร ดา นการสรา งการเติบ โตบนคุ ณภาพชีวิต ที่เ ปน มิตรกับ สิ่ง แวดลอ ม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ให ทุ ก ภาคส ว นในสั ง คมมี ค วามตระหนั ก ถึ ง เป า หมายอนาคตของประเทศไทยร ว มกั น
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติที่กลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ
สูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางบูรณาการ หนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่กําหนดแผนและยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนํายุทธศาสตรการพัฒนาทั้ง
๖ ดาน ที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ มาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๒ โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในชวง ๕ ปแรกของยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เปนสําคัญ

-59๑.๒ การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทย เปนคนดี
คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูง
วัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุ ขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสราง
สภาพแวดล อ มและนวั ต กรรมที่ เ อื้ อ ต อ สั ง คมสู ง วั ย มุ ง เน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนเพื่ อ เป น ฐานการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ การปองกัน และควบคุมปจจัย ทางสังคม
ที่กําหนดสุขภาพเพื่อสรางสุขภาวะที่ดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสรางบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุก
มิ ติ เ พื่ อ สร า งความปรองดองในสั ง คม การสร า งโอกาสให ทุ ก คนในสั ง คมไทยสามารถเข า ถึ ง ทรั พ ยากร
แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพื่อพัฒนาคน
ไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เนนการเรียนรู
เพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสม
ตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงที่หลากหลาย รวมทั้ง
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
อยางเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย
๓) ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได อ ย า งยั่ ง ยื น ให ค วามสํ า คั ญ
กั บ การบริ ห ารจั ด การนโยบายการเงิ น และนโยบายการคลั ง โดยรวมถึ ง การปฏิ รู ป ภาษี ทั้ ง ระบบเพื่ อ รั ก ษา
เสถี ย รภาพและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเศรษฐกิ จ การปรั บ โครงสร า งทั้ ง ห ว งโซ คุ ณ ค า ในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อตอยอดการสรางมูลคาเพิ่มของสาขาการผลิต และบริการที่เปนฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบ เพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิต และบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพื้นที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเปน
ฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ น ยนต ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ บริ ก ารทางการเงิ น ธุ ร กิ จ การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการนานาชาติ
ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน
ทั้งนี้ โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการสรางศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
การคา การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ ซึ่งเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศ
รายไดสูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว

-60๔) ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงอนุรักษฟนฟู
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืน และเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐
ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน เพื่อปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิต
และการบริ โ ภคคาร บ อนต่ํ าและเป นมิ ตรกั บ สิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ ความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้
เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน
5 ) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคั่งและยั่งยืน ให
ความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระครอบคลุม
ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ
ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยูรวมกัน
อยางสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝงทะเลเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานในการแกไขปญหาดานความมั่นคง (๕) สรางความเชื่อมั่นและพัฒนาความรวมมือในกลุม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชนของชาติใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ
ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (๗) รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (๘) เสริมสรางความมั่นคงทาง
อาหาร พลังงานและน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกัน
ประเทศ การรั ก ษาความสงบภายใน และความมั่ น คงระหว า งประเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบข า วกรองให มี
ประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหาร
จัดการยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นที่ไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความมั่นคง
๖) ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรมรวมทั้งประชาชนมีสวนรวม มีการ
กระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาสําคัญ ประกอบดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผาน
เครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีสวนรวมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยการปรับโครงสรางการบริหารงาน
ทองถิ่น ใหเอื้อตอการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น
เพื่อใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศใน
ดานตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายที่วางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ป ๒๕๗๗
๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศที่ไดมาตรฐาน การพัฒนา
ความมั่นคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ํา
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมซอม
บํารุงและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมทั้งการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส ทั้งในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ
การพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจน
การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก
๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ทั้งดานบุคลากรวิจัยโครงสราง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนําไปสูศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น เสริมสรางสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิ ด มี ทุ น ทางป ญญา เพื่ อเป น รากฐานการดํ า รงชี วิ ต ที่ มี ความสุ ข ของคนไทยบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนรวมทั้งเพื่อแกไข
ปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณา
การระหวางหนวยงานและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อันจะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษ
หนาโดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูงในอนาคต
๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพื้นที่ รวมทั้ง
ความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม
มาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่และสรางความอยูดีมีสุขใหแก
ประชาชนอยางทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
พิ เ ศษชายแดน รวมทั้ ง ความเชื่ อ มโยงกั บ การพั ฒ นาคลั ส เตอร อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ มี ศั ก ยภาพ
และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย
๑๐) ยุ ท ธศาสตร ด า นการต า งประเทศ ประเทศเพื่ อ นบ า น และภู มิ ภ าค กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก าร
ตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศทั้งในเชิง
รุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตาง ๆ
ที่ไทยมี ความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ ภูมิภาค อาทิ
การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอื่น ๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและ
เปนที่ยอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศเพื่อรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกัน
ระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการ
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ดานโลจิสติกสและการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในเอเชีย
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาค

“ประตูสงออก โครงสรางพื้นฐานเพียบพรอม ฐานอุตสาหกรรม แหลงผลิตผลไม สัตวน้ํา แหลง
ทองเที่ยวนานาชาติ แหลงการคาชายแดน”
แนวทางการพัฒนาของภาคตะวันออก

1. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคในเวทีการคาโลก และเอื้อตอการพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีกระบวนการผลิตได
มาตรฐานสากล ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ที่มีการเติบโต
อยางตอเนื่องยั่งยืน และไมกอใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน การเกษตร และการทองเที่ยว
2. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร การแปรรูป การตลาดอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน
และสงเสริมกิจกรรมการเกษตรที่รักษาระบบนิเวศ เพื่อใหผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอด ภัยจาก สารพิษ มี
คุณภาพไดมาตรฐาน และมูลคาเพิ่มขึ้น สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และสามารถแขงขันไดทั้งตลาด
ภายในประเทศ และตางประเทศ
3. ปรับปรุง ฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
สากล โดยการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก สรางกิจกรรมการทองเที่ยว ใหมีความหลากหลาย สนับสนุน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ และ เชื่อมโยงการทองเที่ยวทั้งภายในภาค และพื้นที่ใกลเคียง
เพื่อใหจํานวนนักทองเที่ยว และรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น เกิดการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
4. อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบโครงขาย
บริการพื้นฐาน บริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของภาคเอกชน
เพื่อใหเปนศูนยกลางรองรับและกระจายสินคาสูอินโดจีน และจังหวัดใกลเคียง
5. จัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนเมืองอยางมีแบบแผน เหมาะสม สอดคลองกับการวาง
ระบบโครงขายบริการพื้นฐาน และระบบขนสงมวลชนรองรับการขยายตัวของเมืองหลวง และสนามบิน
สุวรรณภูมิ เพื่อใหการขยายตัวของชุมชนเมืองเปนไปอยางมีแบบแผน เปนระเบียบเรียบรอย สะดวก ปลอดภัย
รองรับการเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจ และบริการนานาชาติ
6. ปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสง ในจุดที่เปนคอขวดหรือเชื่อมโยง
สวนที่ขาดหายไปใหสมบูรณ เพื่อใหมีโครงขายคมนาคมที่เหมาะสมในการขนสง สามารถกระจายสินคาไดสะดวก
รวดเร็ว ชวยลดตนทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ และสนับสนุนการเปนประตูสู
เศรษฐกิจนานาชาติ
7. อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ เพื่อใหสามารถรักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไวใหมีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ
ตามธรรมชําติ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ
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วิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ.2561 – 2564)
ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง และปศุสัตว
เพื่อการสงออก แหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชน
พื้นที่เศรษฐกิจใหมชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และประตูสูเศรษฐกิจโลก
เปาประสงครวม
1. เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกขยายตัวอยางตอเนื่อง สมดุล มีเสถียรภาพ และสามารถ
แขงขันไดทั้งในและตางประเทศ
2. เปนศูนยกลางธุรกิจ การคา การลงทุน การขนสง และโลจิสติกส ระดับนานาชาติพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น และมีการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยองให
เปนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา การผลิตอาหารและสินคาเกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานมีความ
ทันสมัย และเปนสากล เพื่อใหเปนฐานการผลิต และจําหนายผลไม ประมง และปศุสัตว เพื่อการสงออก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ใหเปนแหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และเกิดผลที่เปนรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมใหมีความ
หลากหลาย อุดมสมบูรณตามธรรมชาติ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ
 แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง
วิสัยทัศน “เมืองแหงความสมดุล เพื่อชีวิตพอเพียง”
เปาประสงค
1. สรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการทองเที่ยว
และภาคพาณิชยกรรม
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสรางความมั่นคงทางสังคม บนพื้นฐานเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3. อนุรักษพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัด และใชประโยชนสูงสุดพรอมการดํารงชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานการมีสวนรวมในทุกระดับ
4. เตรียมความพรอมของจังหวัดระยองสูการแขงขันระดับสากล
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1. สงเสริ มพั ฒนาประสิทธิภ าพการผลิต ภัณฑเกษตร และเกษตรแปรรูป ใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ปลอดภัยตอบสนองความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติมโตควบคูกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอยางมี
คุณภาพยั่งยืน
3. สงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และสนับสนุนการดําเนินการที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
4. อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใช ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน
ประชาชน

5. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชี วิตตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและการมีสว นรว มของ
6. เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามรถในการแขงขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสูสากล

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มีความสัมพันธกับแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในป 2561”
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเปนเลิศ ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร ดานการพั ฒนาคุณภาพสังคมและการเมืองดว ยการบริหารขอมูลขาวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุล และยั่งยืน
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
“ตําบลวังจันทรนาอยู ดูแลคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดเรียงลําดับ กอน – หลัง ดังนี้
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ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข

2.3 เปาประสงค
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค
เปาประสงค
เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธาณรณูปโภคใหไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
เปาประสงค
1. เพื่ออนุรักษและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และความสงบสุขของชุมชน
2. ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของประชาชนอยางทั่วถึง พรอมทั้งมีแหลงการเรียนรู
ขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ
3. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และภูมิปญญาอันดีงามของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
เปาประสงค
1. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหไดมาตรฐาน
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
เปาประสงค
1. เพื่อสงเสริมสุขภาพ และใชเวลาวางใหเปนประโยชน
2. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถวนหนา ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ
สุขอนามัยในชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
1. เพื่อสรางความรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อสิ่งแวดลอมที่สะอาด สวยงาม ไมมีมลพิษ
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เปาประสงค
1. เพื่อระบบการทํางานที่โปรงใส สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมภิบาล
2. ประสานความรวมมือ และสรางการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการองคกร เพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคกร

สังคม

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ความเอื้อเฟอตอผูดอยโอกาสทางสังคม และสรางความสมานฉันทใน

อบายมุข

3. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินรวมถึงมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
เปาประสงค
1. สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สนับสนุน และสงเสริมเพื่อสรางโอกาสใหกับชุมชน
3. สงเสริมและฟนฟูความสมบูรณของธรรมชาติชุมชน
4. การสงเคราะหผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
5. สงเสริมการใหบริการประชาชนขั้นพื้นฐาน
2.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัด
- จํานวนถนน สะพาน ไหลทาง ทอระบาย รางระบายน้ํา ระบบประปา ไฟฟา สาธารณูปการที่ได
มาตรฐานเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการหรือกิจกรรม ที่สงเสริมดานการศึกษา และกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
1. เพื่อพัฒนาใหประชาชนในตําบลมีการประกอบอาชีพมั่นคงและสรางรายไดที่เพียงพอ
2. สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพของประชาชนในตําบลวังจันทรใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน และสามารถ
พึ่งพาตนเองได
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ปองกันโรคติดตอ และสรางเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
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ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัด
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ผูดอยโอกาส ที่ไดรับสวัสดิการ
2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค
คาเปาหมาย
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
คาเปาหมาย
- สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
คาเปาหมาย
1. สงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนใหไดมาตรฐาน
2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
คาเปาหมาย
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คาเปาหมาย
- อนุรักษและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คาเปาหมาย
1. เสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีภายใตหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย
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คาเปาหมาย
- เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
คาเปาหมาย
1. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค
กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของถนนสะพาน ทอระบาย
ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา
รางระบายน้ํา ที่ไดมาตรฐาน
1.2 ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงระบบไฟฟาสาธารณะ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นของไฟทางสาธารณะ
1.3 ปรับปรุงและพัฒนา ระบบประปาและแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค ใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
1.4 ปรับปรุงและติดตั้งพัฒนาระบบโทรคมนาคม

จํานวนระบบประปา และแหลงน้ํา ที่ไดรับการ
บํารุงรักษา
จํานวนระบบโทรคมนาคม ที่ไดรับการบํารุงรักษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
2.1 เพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารและสราง จํานวนรอยละที่มีการรับรูขอมูลขาวสาร
สังคมแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน
2.2 สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและ จํานวนผูที่ไดรับการสนับสนุนทางการศึกษาอยาง
นอกระบบ
ตอเนื่อง
2.3 สนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จํานวนชุมชนที่มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.4 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของเด็ก รอยละของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการพัฒนาคุณภาพทาง
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษา
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กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
3.1 พัฒนา ฝกอบรม และสงเสริมอาชีพใหแก
จํานวนโครงการที่ไดรับการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
ประชาชน
3.2 สงเสริมการประกอบอาชีพขนาดกลางและ
รอยละของอาชีพที่ไดรับการสงเสริม
ขนาดยอม
3.3 สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาความเขมแข็ง รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ของกลุมอาชีพ
จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการพัฒนาความเขมแข็ง
3.4 พัฒนาสงเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย
จํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
4.1 พัฒนาศักยภาพทางการกีฬาและสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
4.2 สงเสริมใหความรูหลักสาธารณสุขมูลฐาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
5.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.2 การกําหนดแผนการจัดมลพิษและขยะมูลฝอย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
6.1 พัฒนาศักยภาพ คุณภาพขององคกรและบุคลากร 1.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
2.จํานวนบุคลกรที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนา
6.2 สรางชองทางการเข ารว มของประชาชนในการ จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
รับรูขอมูลขาวสาร การดําเนินงานของ อบต. และรวม
แสดงความความเห็น
6.3 พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ที่ทําการ อบต.และอาคาร จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
สํานักงาน อบต.
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กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
7.1 พัฒนาจิตสํานึกและตระหนักในการอยูรวมกันใน จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
สังคม
7.2 สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรมประเพณี
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่น
7.3 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
กลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
8.1 สงเสริมใหความรูและพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
พอเพียง และสังคมอยูดีมีสุข
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป พ.ศ. 2561- 2564 เปนการดําเนินการภายใตสถานการณและความเสี่ยงซึ่ง
เกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นแปลงในจั ง หวั ด และภายในประเทศ โดยเฉพาะความเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งใน
ระดับประเทศ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่เปนไปอยาง
รวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการตําบล จึง
มุงเนนการบริหารจัดการภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปน
การใชจุดแข็ง และศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาตําบล เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาดานการศึกษา เศรษฐกิจภายใน
ตํ า บล เพื่ อเป น ฐานรากในการพั ฒ นาเสริ ม สรา งความเข มแข็ งของกลุ มอาชี พ ภาคการเกษตร ขณะเดี ย วกั น
จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ การเตรียมความ
พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมขนสงที่ตอง
กาวไปพรอมกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิด
สรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตําบล
นอกจากนี้ยังจําเปนตองมีการบริหารจัดการองคกร เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
การพั ฒ นาการบริห ารราชการ เพื่อให เ กิดประโยชนสุขแกป ระชาชน และเปน ไปตามหลักการบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี รวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานขององคกร สงเสริม
ใหประชาชนเขาถึงทรัพยากรอยางมีสวนรวม ควบคูกับการปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก
ประชาชนทุกกลุม และควรคํานึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาในกลุมภาคตะวันออก ที่มุงเนนการพัฒนาในกลุมภาค
ตะวันออก ใหเปนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหนายผลไม ประมง และ
ปศุสัตว เพื่อการสงออก แหลงทองเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยว
โดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหมชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และประตูสูเศรษฐกิจโลกเพื่อใหบรรลุ
ภารกิจ และวิสัยทัศนของตําบล โดยใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเปนทั้งโอกาส และขอจํากัด เปนแนวทางในการพัฒนาในอนาคต ดังนี้
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occupational sustainable)
การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไมวาจะเปนเสนทางคมนาคม ประปา ไฟฟา และสาธารณูปการ
สิ่งแวดลอม แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และผังเมือง คือการเตรียมความพรอม อํานวยความสะดวกในการขนสง
สินคาเกษตร และการทองเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากในพื้นที่มีสวนผลไมที่มีศักยภาพ สิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ
การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทั้งหมดในตําบล เกษตรกรหันมาทําการเกษตรแบบผสมผสานกันมากยิ่งขึ้นโดย
การแบงพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายชนิด เชน สวนยางพารา สวนขนุน สวนทุเรียน ลองกอง สัดสวนการปลูกเปนไป
ตามสภาพพื้นที่ ระยะเวลาการใหผลผลิต และความชํานาญของแตละสวน ทําใหมีผลไมออกสูตลาดตลอดทั้งป
มากบางนอยบางตามกําลังการผลิต
การสงเสริมการพัฒนาคน ตั้งแตเกิดจนตาย ในทุกเพศทุกวัย การสงเสริมการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพ
กาย สุขภาพใจ และปญญา ประชาชนและผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับสวัสดิการจากองคการบริหารสวนตําบล
และภาครัฐอยางทันทวงทีและทั่วถึงเปนธรรม สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของไทยและทองถิ่นปลูกฝงจิตสํานึก
ความเปนไทยใหกับคนรุนใหม
การเตรียมความพรอมการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ทั้งในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และคมนาคม ที่สะดวกตอการเดินทางและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟา และ
ประปา การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นที่ ยกระดับ
กระบวนการผลิต ใหเปนมาตรฐานเทาเทียมสากล การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเนนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้งตองมีการควบคุมมาตรฐานการดูแล
รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิต เตรียมรับมือผลกระทบจากปญหาสังคม
และปญหาดานสาธารณสุขที่อาจจะเกิดจากการเคลื่อนยาย แรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด
ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ การเฝาระวังปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษย จะตองจัดสวัสดิการ
สังคมสําหรับเด็กกลุมเสี่ยง และกลุมผูดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง การจัดการดานการศึกษา เนนการ
พัฒนามาตรฐานดานการศึกษา สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาและ
สนับสนุนครูผูสอนและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน


นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy )
ประเทศไทยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในภาคีการพัฒนากระจายไปทุกภาคสวน
การใชหลักปรัชญานําทางในการขับเคลื่อนนโยบายของผูบริหารและกระแสการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
เนน การนําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริไปประยุกตใชเ พื่อเพิ่มรายไดและลดรายจายของครัวเรือน
ขณะที่ เนนการมีสวนรวมของชุมชน การพึ่งตนเอง พัฒนานวัตกรรมและคุณภาพชีวิตผานกระบวนการจัดทําแผน
ชุมชน สรางแผนชุมชนที่มีคุณภาพเปนชุมชนเขมแข็ง สงเสริมใหประชาชนรูจักและเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สรางกระแสการประชาสัมพันธในสื่อรูปแบบตาง ๆ เพื่อสรางความเขาใจหลักความพอประมาณ การมี
ภูมิคุมกัน และเงื่อนไข มีความรู การมีคุณธรรม และความมีเหตุผลในการดําเนินชีวิต
จากเหตุผ ลดั งกลา วขา งต น และศั กยภาพขององค การบริหารส วนตําบลวังจันทร ตลอดจน ความ
ตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของในดานการเขาสูประชาคมอาเซียน ภาคประชาชน สวน
ราชการ/ องคกรภาครัฐ หนวยงานเอกชน กลุมองคกรตาง ๆ จึงกําหนด จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร คือ “ เปนองคการบริหารสวนตําบลที่ดูแลคุณภาพชีวิต และสงเสริม
พัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน”


-72๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการศึกษา กีฬา และทรัพยากรมนุษย
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่นและการกีฬา
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อาชีพ และการทองเที่ยว
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไป
ตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมบน
พื้นฐานของการอยูรวมกัน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1. ยุทธศาสตรจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ อบต. ไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอย
ตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
ตารางการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
จุดแข็ง
๑.มี ก ารแบ ง ส ว นงานโดยกํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ อ ย า ง
ชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกดาน
๒.มี ก ารวางแผนการปฏิ บั ติ จ นบรรลุ เ ป า หมายทุ ก
ขั้นตอน
๓.พนักงานสวนใหญมีความสามารถในการประสานงาน
กับประชาชนในพื้นที่
๔.มีการกําหนดแผนอัตรากําลังของพนักงาน อบต.และ
พนักงานจางตามโครงสราง
๕.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดทําแผน
การทํางาน รวมกับหนวยงาน หรือสวนราชการอื่น

จุดออน
๑.ลักษณะการทํางานมุงที่ผลงานของแตล ะสว น
ราชการมากกวาการทํางานในภาพรวมของ อบต.
๒. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยังขาดแคลน
ไมเพียงพอตอการบริหารงาน
๓.บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมีการโอน –
ยาย บอย และบรรจุใหม ทําใหการทํางานไมมี
ความตอเนื่อง และประสบการณในการทํางานนอย
๔.ความตองการ และความคาดหวังของประชาชน
ในการแกไขปญหาความเดือดรอนมีคอนขางสูงแต
องคการบริหารสวนตําบลยังสามารถตอบสนองไดนอย
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๖.ผูบริหารทองถิ่นกําหนดนโยบายไดเองภายใตกรอบ
ของกฎหมาย
๗.มี ขอบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ า ยเป น ของตนเองซึ่ ง
เป น เครื่ อ งมื อ ในการตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชนในตําบล
๘.ผูบริหารและฝายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงทํ า ให เ ข า ใจป ญ หาความเดือดรอ น
และความตองการของประชาชนอยางแทจริง
๙.ความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี ทํา ให มี ความสะดวก
คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
๑๐.มี ค วามเป น อิ ส ระและความคล อ งตั ว ในการใช
งบประมาณ
2) โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น
โอกาส
๑.กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอื้อตอการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.มีแนวโนมไดรับการถายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตาม
แผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ
๓.เสนทางคมนาคมสะดวก มีถนนสายบานบึง – แกลง
ผานไปแหลงทองเที่ยว ระยอง จันทบุรี และ ตราด ได
อยางสะดวกสบาย
๔.เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
๕.มีการปลูกพืช หรือทําเกษตรหลากหลายชนิด ของ
ประชาชนในตําบลวังจันทร
๖.มีวัด และสถานธรรม ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสราง
ความพรอมใหเปนแหลงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชาชนในตําบล
๗.สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพคอนขางสมบูรณเหมาะ
กับการปลูกพืชไดหลายชนิด
๘.มีวัฒนธรรมประเพณีที่ยึดมั่นปฏิบัติตอเนื่อง

จุดออน (ตอ)
๕.งบประมาณคอนขางนอย ทําใหตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนยังไมครอบคลุมและ
เพียงพอ
๖.เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ
และไมทันสมัย

อุปสรรค
๑. อํานาจหนาที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บาง
ภารกิจยังไมมีความชัดเจน
๒. การใหความอิสระองคการบริหารสวนตําบล
จากสวนกลางยังไมเต็มที่ ยังตองอยูภายใตการ
กํากับ ควบคุมดูแลจาก สวนภูมิภาค
๓.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไมเพียงพอกับ
ภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น
๔.การใชแรงงานตางดาว นํามาซึ่งปญหาของโรค
ระบาด เชน ไขเลือดออก ไขหวัดนก ไขมาเลเรีย
เนื่องจางเจาของธุรกิจไมมีระบบควบคุมที่ดีพอ
๕.ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน อากาศ
เปนพิษ น้ําเสีย
๖.การเมืองไมมีความเสถียรภาพ
๗.ขาดการติดตอรวมมือประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ผลการวิเคราะหศักยภาพของ อบต. วังจันทร จึงสรุปไดวา อบต.วังจันทร มีศักยภาพการพัฒนาที่ปจจัย
ภายนอกมีโอกาสมากกวาอุปสรรค และปจจัยภายในมีจุดแข็งมากกวาจุดออน ดังนั้น จึงตองจัดทําโครงการหรือ
กิจกรรมที่นําเอาศักยภาพที่มีออกมาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งนับวา “เปนองคกรที่เอื้อตอการพัฒนา ”

-75ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
เปนสําคัญ เนื่องจากจะทําใหทราบปญหาความตองการที่แทจริง และสามารถวางแผนพัฒนาเพื่อแกไขปญหา
สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางตรงจุด ทั้งยังกอใหเกิดการพัฒ นาทองถิ่น ใหกาวหนาดว ย
ความเห็นพองตองกัน สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร ไดทําการสํารวจ
ความคิดเห็นจากประชาชนโดยการจัดทําประชุมประชาคมหมูบานและตําบล เพื่อรับฟงปญหาความตองการของ
ประชาชน ทําใหองคการบริหารสวนตําบล ไดรับขอมูลอันเปนประโยชน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะหตาม
ประเด็นการพัฒนาทองถิ่นไดดังนี้
1) ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1. ถนน ทอระบายน้ํา และทางเทา
จากการสํารวจพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชนพบวา ถนนบางสายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ยังเปนถนนลูกรังเกือบ 50 เปอรเซ็นต ซึ่งมีสภาพเปนหลุม เปนบอ เนื่องจากสภาพการใชงานที่ยาวนาน
ในขณะที่บางสายยังไมมีไหลทางและทอระบายน้ํา กอใหเกิด ปญหาน้ําทวมกัดเซาะถนนเสียหาย นําไปสูการ
สํารวจจัดทําโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อแกไขปญหาตอไป
2. ไฟฟา ประปา
ประชาชนมีความตองการไฟฟาสาธารณะส องสวางที่เปดใชครอบคลุมถนนทุกสาย เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยพบวาบางแหงชํารุดทําใหเกิดความมืดสลัว และโดยเฉพาะในชวงที่เปนทางแยก
ซึ่ งเป น สิ่ งที่ ควรให ความสํ า คั ญ เนื่ องจากเกิดอาชญากรรม และอุบัติเ หตุ ขึ้น ในพื้น ที่จ ะสง ผลกระทบต อการ
ดํารงชีวิตของประชาชน เชน บริเวณทางแยกสายหลักของหมูบาน หรือตามซอย
สําหรับเรื่องน้ําประปา พบวา ยังมีบางสวนที่ยังไมมีน้ําใช น้ําประปาไมสะอาด และขอใหมีการ
ขยายเขต และปญหาคุณภาพน้ําประปาไมดี ขุนแดง
2) ดานสังคม
1. สุขภาพอนามัยของประชาชน
ประชาชนไม เ อาใจใสสุ ขภาพเทาที่ควร ทําใหปญ หาเกี่ย วกับ สุขภาพอนามัย ยังมีผลกระทบตอ
ประชาชนบาง โดยที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบล รวมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานวังจันทรแกปญหาเชิงรุกคือ การจัดมาตรการทางสังคมในการกําจัดลูกน้ํายุงลาย, หญิง
ยุ คใหม ห า งไกลมะเร็ งปากมดลู ก การดู แลสุขภาพของผูปว ยความดัน เบาหวาน ฯลฯ เพื่อออกให บ ริการแก
ประชาชนถึงที่ในหมูบาน ทําใหประชาชนไดรับการดูแลทั่วถึงมากขึ้น และยังมีความตองการใหองคการบริหารสวน
ตําบล จัดโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องตอไป นอกจากนี้พบวาบางแหงยังมีการแพรระบาดของโรค ซึ่งมีสัตวเปน
พาหะ เชน ยุง โดยประชาชนแจงใหองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการฉีดพนยาและกําจัดแหลงเพาะพันธุพาหะ
นําโรคตอไป
2. การศึกษา
ปจจุบันประชาชนใหการตอบรับกับการพัฒนาทางการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลมากขึ้น
ทั้งนี้สภาพปญหาและความตองการในลําดับตอมาที่พบคือ ประชาชนตองการใหองคการบริหารสวนตําบล มีการ
พั ฒ นาโรงเรี ย นให มีความเป น เลิ ศเฉพาะด า นในหลายรูป แบบ เชน ความเปน เลิศในการสอนภาษาอังกฤษ ,
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน เปนตน

-763. การอนุรักษและทํานุบํารุงศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
สภาวการณในปจจุบันซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสารเปนยุคโลกาภิวัฒน โลกไรพรหมแดน สงผลตอ
วิถีชีวิตของผูคน กอใหเกิดการครอบงําทางวัฒนธรรม รวมทั้งพฤติกรรมการลอกเลียนแบบตามสังคมที่ยึดถือกันวา
ทันสมัยกวา หากปลอยปละละเลยไปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็จะถูกกลืนและสูญหายไปในที่สุด ในประเด็น
นี้ประชาชนไดใหความสําคัญและตองการใหองคการบริหารสวนตําบล ไดมีการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถิ่น เชน การทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนา ดนตรีไทย มารยาทไทย รําไทย รวมทั้งการอุปถัมภ
ผูสูงอายุมิใหมีการทอดทิ้ง เนื่องจากผูสูงอายุ คือ บุคคลสําคัญในการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเยาวชนหางไกลปญหายาเสพติดเพื่อสรางความสงบสุขในสังคมดวย
4. การสนับสนุนและสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ประชาชนมีความตองการในสถานที่พักผอนหยอนใจและสถานที่ออกกําลังกายมากขึ้น โดยแจงให
องคการบริหารสวนตําบล จัดสรางหรือหาพื้นที่โดยประสานกับหนวยงานที่มีศักยภาพดานงบประมาณ รวมทั้งการ
ดูแลรักษาสถานที่สาธารณะเดิมที่มีอยู ใหมีความสมบูรณเพื่อใหบริการประชาชนไดอยางเต็มที่ การจัดหาอุปกรณ
กีฬา นอกจากนี้ยังมีความตองการใหองคการบริหารสวนตําบล ไดจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ เพื่อใหเยาวชนได
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน การจัดลานกีฬาและวัฒนธรรม เปนตน และในชวงปดเทอมควรจัดใหมีกิจกรรม
อบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสรางสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงแกเด็กดวย
3) ดานเศรษฐกิจ
จากภาวะเศรษฐกิ จ โลก ทั้ งป ญ หาราคาน้ํ ามั น แพงป ญ หาราคาพื ช ผลการเกษตรราคาตกต่ํ า มี
ผลกระทบเกิ ดป ญหาคนวา งงานเปน จํา นวนมาก ราคาสินคาอุ ปโภคบริโ ภคที่ สูงขึ้น ทําใหประชาชนตองแบก
รับภาระคาใชจายทุกดาน การสงเสริมแกไขปญหาปากทองของประชาชนเปนภารกิจสําคัญยิ่งของ องคการบริหาร
สวนตําบล โดยเฉพาะการสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพมีงานทํามีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพตามความตองการของชุมชน และโครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ/
กลุ ม อาชี พ สตรี นั บ ว า เป น การสร า งรายได ใ ห กั บ ครั ว เรื อ นเป น อย า งดี หากแต ป ญ หาเรื่ อ งราคาผลผลิ ต ทาง
การเกษตรตกต่ําก็ยังเปนปญหาสําคัญของเกษตรกรในพื้นที่ ที่ยังรอการแกไข
4) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร มีปญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้น ปญหาฝุนละออง ปญหา
มลพิ ษ ทางอากาศ ป ญ หาวาตภั ย ภั ย แล ง ซึ่ง หากไมมีการวางแผนในการแกไ ขปญ หาที่ดีจ ะสงผลกระทบต อ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ได โดยพื้นที่ที่ประสบปญหามากจะเปนครัวเรือนที่อยูในสวนยางพาราและสวนผลไม
สวนปญหาขยะตกคางพบทั่วไปในหลายชุมชน เนื่องจากยังไมมีระบบการจัดการขยะที่ดี
5) ดานการบริหารและการบริการประชาชน
ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบล ไดเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลมากขึ้น จะเห็นไดจากการใหความสําคัญกับการจัดประชุมประชาคมระดับหมูบาน การจัดทํา
แผนชุมชน การใหตัวแทนของประชาชนเขามาเปนคณะกรรมการตาง ๆ ในการจัดซื้อจัดจางหรือคณะกรรมการ
ดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารในทุกดานทําให
ประเด็นการพัฒนาดานการบริการประชาชนอยูในเกณฑที่นาพอใจ แตจากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
ทําใหทราบปญหาความตองการเพิ่มขึ้น ไดแก การแจงขอมูลขาวสารในการรวมกิจกรรมของชุมชนที่กระชั้นชิด
เกินไป การจัดกิจกรรมพบประชาชนโดยผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ใหมากขึ้นตามสถานที่
สาธารณะต าง ๆ การติดตามงานโครงการที่ทําอยางตอเนื่อง และการบริการประชาชนอยางเปน กั น เองของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทุกคน เปนตน

-77๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ตามที่กลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ไดรวมตัวจัดตั้งสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ซึ่งเปนองคกร
ระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 สมาคมเอเซียนให
ความสําคัญดานการเมือง และความมั่นคง มุงสงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตอมาในป 2535
ประเทศไทยในฐานะสมาชิ กสมาคมอาเซี ย นไดผ ลักดัน ใหเกิดความรว มมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศใน
อาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) ในการลด
ภาษี ศุล กากร ระหว า งกั น เหลื อร อยละ 0-5 เปน ที่เรี ย บรอยเมื่อป 2551 ซึ่งไดสงผลใหปจ จุบัน บริบ ททาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจน
ภูมิภาคอื่น เชน สหภาพยุโรป อีกทั้งไดเกิดปญหาความทาทาย ความมั่นคงในรูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอ
การราย ยาเสพติด การคามนุษย สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําใหอาเซียนจําเปนตองปรับตัว เพื่อใหสามารถรับมือ
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล อม ระหวางประเทศ ประกอบกับ ที่ป ระชุ มสุดยอดผูนําอาเซีย นป 2550
(2007) ณ เมืองเบซู ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community–AEC) ซึ่งเปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย
(1) เพื่อใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการผลิตอื่น ๆ ได
อยางเสรี
(2) เพื่อสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน
(3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและ
สมาชิกใหม
(4) เพื่อบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทําขอตกลงการคาเสรี
(FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค
การกาวเขาสูป ระชาคมอาเซีย นของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวั นออกเฉียงใต ในป
2558 ในกรณีของประเทศไทย สวนที่สําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอมของชุมชนทองถิ่น ในการ
กาวเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถิ่น ไมมีมาตรการหรือ แผนรองรับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางดานการแขงขัน การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม
ท อ งถิ่ น ที่ ถื อ ว า เป น สิ่ ง ที่ อ ยู คู กั บ สั ง คมไทยมาอย า งยาวนาน และการสร า งชุ ม ชนท อ งถิ่ น ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น ให มี
ความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถิ่น องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งมี ภารกิจสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่ น
จําเปนตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
ประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่นและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให
สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองวางแผน และเตรี ยมความพรอมในการรองรับ ผลกระทบการเขาสู ประชาคมอาเซียนในป
2558 ที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในทองถิ่น 7 ดาน ดังนี้
(1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิด
การรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิด การเรียกรอง
จากกลุมนักลงทุนที่เขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพื่อใหการเคลื่อนยายสินคา
และแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมุงเนนการพัฒนา
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สามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(2) การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะ
ตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อ
ยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล
(3) การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เป า หมายเรื่ อ งการสร า งความยั่ ง ยื น ด า น
สิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองดูแลทรัพยากร และจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพื้นฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพื่อสรางความรัก ความ
หวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามตองไมลืมเรื่องของ
การควบคุ ม มาตรฐานการดู แ ลรั ก ษาฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให เ กิ ด การจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคสวนที่
เกี่ยวของเพื่อใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหาสังคม
และสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงาน และนักทองเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยงทาง
สังคม และเชื้อชาติ และอาชญากรรมขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเนน
การจั ดบริการสาธารณะให ไดมาตรฐานที่ กํา หนดในแตละงานหรือ กิจ กรรมอยางเครงครัด รวมทั้งจะตองจัด
สวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาส อยางมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองใหความสําคัญกับการเขาถึง การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตที่
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(5) การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีบทบาทในการเฝาระวังปญหา
อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใต
แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง
(6) การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาดานตาง ๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีหนาที่ในการจัดและสงเสริม
การศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนใหสามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดยตอง
เนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตร
การเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การ
พัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช
ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้
องค กรปกครองส ว นทองถิ่น จะตองจัดทํ า ขอมูลที่จําเปน ตอแรงงานตางชาติ เปน ภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนใน

-79ประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดตอกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยให
ประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
(7) การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจตองมีการจัดตั้งหนวยงานดาน
วิเทศสัมพันธ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานดานการตางประเทศและความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน และเพื่อใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มาติดตอราชการได
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที๑่ ๒

2.ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

1. ดานความมั่นคง

1.การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

2.การสรางความเปนธรรม
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม

6.การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แผนพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรการพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัดระยอง

1.พัฒนาคุณภาพสินคาและ
ผลิตภัณฑดานการเกษตร
ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ควบคูกับการ
พัฒนาไปสูเ กษตรอุตสาหกรรม
และเพือ่ การทองเที่ยว

1.การพัฒนาความเปนเลิศ
ดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นและการกีฬา

3.การสรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน

7.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส

2.การพัฒนา การผลิอาหารและสินคา
เกษตรใหไดคุณภาพมาตรฐานมีความ
ทันสมัยและเปนสากลเพื่อใหเปนฐานการ
ผลิตและจําหนายผลไม ประมงและ
ปศุสัตว เพื่อการสงออก

2.พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
ใหเติบโตควบคูกบั ภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
อยางมีคุณภาพและยั่งยืน

2.การพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุล
และยั่งยืน

4.ดานการสรางโอกาสความ
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

เสมอภาค

4.การเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
ยั่งยืน

8.การพัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

3.พัฒนาแหลงทองเที่ยวกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก ใหเปนแหลงทองเที่ยว
ชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร
เชิงสุขภาพ และการทองเที่ยวโดยชุมชน

3.สงเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเขาสู
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน ควบคู
กับการรับผิดชอบตอสังคม

3.การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน
มิตร และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน

4.อนุรักษ ฟนฟู และควบคุม
การใชทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิง่ แวดลอมบนพื้นฐานของ
การมีสวนรวม

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และการเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.ดานการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

6.ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

5.ความมั่นคงแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคงและยัง่ ยืน

9.การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

4.พัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจบริเวณชายแดน
ใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพือ่ นบานใหเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืนและเกิดผลทีเ่ ปนรูปธรรม

5.เสริมสรางมาตรฐานการ
ดํารงชีวิต และการมีสวนรวม
ของประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทุกดานอยางสมดุลและยัง่ ยืน

10.ความรวมมือระหวาง
ประเทศเพือ่ การพัฒนา

5.ปกปองและฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมใหมีความหลากหลาย
อุดมสมบูรณตามธรรมชาติและมีการใช
ประโยชนอยางเหมาะสม กอใหเกิดความ
สมดุลตอระบบนิเวศ

6.สรางความเขมแข็งและเพิม่
ขีดความสามารถของภาค
พาณิชยกรรม และภาคการ
บริการสูก ารแขงขันในระดับ
สากล

6.การพัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุล
และแขงขันได

-80-

แผนพัฒนากลุมจังหวัด

1.ยกระดับพัฒนากลุม อุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองให
เปนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สีเขียวชั้นนําในอาเซียน

3.ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน

-28-

-82-82-
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
อปท.ในเขตจังหวัดระยอง

1.การพัฒนาความเปนเลิศ
ดานการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นและการกีฬา

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวน
ตําบลวังจันทร

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน แหลงน้ํา
และระบบ
สาธารณูปโภค

ผลผลิต/
โครงการ

1.กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทอระบายน้ํา
2.ติดตั้ง ปรับปรุง
บํารุงระบบไฟฟา
สาธารณะ
3.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปาและแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร อุปโภค
บริโภค ใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ผลผลิต/โครงการ

ดานสังคม

1.เพิ่มชองทางใน 2.สนับสนุนและสงเสริม
การรับรูขอมูล
การศึกษาทั้งในระบบ
ขาวสารและสราง และนอกระบบ
สังคมแหงการ
3.สนับสนุนใหชุมชนมี
เรียนรูอยาง
สวนรวมในการจัด
ตอเนื่อง
การศึกษา
สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน
4.พัฒนาคุณภาพและมาตฐานการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ผลผลิต/โครงการ

แผนงานการศึกษา

ผลผลิต/โครงการ

3.การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปน
มิตร และบริหารจัดการ
ทรัพยการธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยัง่ ยืน

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

ดานโครงสรางพื้นฐาน

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สาธารณสุข

ดานสาธารณสุข

1.พัฒนา ฝกอบรม
4.พัฒนา
และสงเสริมอาชีพ
สงเสริม
ใหแกประชาชน
การ
2.สงเสริมการ
ปลูกพืช
ประกอบอาชีพขนาด เกษตร
กลางและขนาดยอม
อินทรีย
3.สงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
อาชีพ

แผนงานสาธารณสุข

ผลผลิต/โครงการ

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคม และการเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสังคมสงเคราะห

ผลผลิต/โครงการ

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

1.พัฒนา
ศักยภาพ
ทางการกีฬา
และสงเสริม
การออก
กําลังกาย
2.สงเสริมให
ความรูหลัก
สาธารณสุข
มูลฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

5.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ทุกดานอยางสมดุลและยัง่ ยืน

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ดานบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

1.สราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การกําหนด
แผนการกําจัด
มลพิษและขยะ

1.พัฒนา
ศักยภาพ
คุณภาพของ
องคกรและ
บุคลากร
3. พัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ทําการอบต.
และอาคาร
สํานักงาน

แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน

ผลผลิต/โครงการ

6.การพัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางให
สมดุลและแขงขันได

2.สรางชอง
ทางการเขา
รวมของ
ประชาชนใน
การรับรูขอมูล
ขาวสาร การ
ดําเนินงานของ
อบต.และรวม
แสดงความ
คิดเหน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลผลิต/โครงการ

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยูดีมสี ุข

ดานประชาชนอยูดีมีสุข

1.พัฒนาจิตสํานักและตระหนัก
ในการอยูรวมกันในสังคม
2.สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และ
ภูมิปญญาทองถิ่น
3.การปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

แผนงานการเกษตร

ผลผลิต/โครงการ

1.สงเสริมใหความรู
และพัฒนาในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
และสังคมอยูดีมสี ุข

แผนงานงบกลาง

ผลผลิต/โครงการ

-81-

แผนงาน

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

ดานเศรษฐกิจ

เปาประสงค

กลยุทธ

2.การพัฒนาและสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุล
และยั่งยืน

ยท.02

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

คาเปาหมาย

กลยุทธ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน แหลงน้ํา
และระบบ
สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม

ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสราง
พื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค

สงเสริมสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1.กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทอระบายน้ํา
2.ติดตั้ง ปรับปรุง
บํารุงระบบไฟฟา
สาธารณะ
3.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปาและ
แหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร
อุปโภค
บริโภค ใหได

1.เพิ่มชองทางใน 2.สนับสนุนและสงเสริม
การรับรูขอมูล
การศึกษาทั้งในระบบ
ขาวสารและสราง และนอกระบบ
สังคมแหงการ
3.สนับสนุนใหชุมชนมี
เรียนรูอยาง
สวนรวมในการจัด
ตอเนื่อง
การศึกษา
สอดคลองกับวิถี
ชีวิตของชุมชน
4.พัฒนาคุณภาพและมาตฐานการศึกษา
ของ
เด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
สาธารณสุข

ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานสาธารณสุข

1.สงเสริมและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนใหได
มาตราฐาน
2.สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ

สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีคุณภาชีวิตที่ดี

1.พัฒนา ฝกอบรม
4.พัฒนา
และสงเสริมอาชีพ
สงเสริม
ใหแกประชาชน
การ
2.สงเสริมการ
ปลูกพืช
ประกอบอาชีพขนาด เกษตร
กลางและขนาดยอม
อินทรีย
3.สงเสริมการทองเที่ยวและ
พัฒนาความเขมแข็งของกลุม
อาชีพ

1.พัฒนา
ศักยภาพ
ทางการกีฬา
และสงเสริม
การออก
กําลังกาย
2.สงเสริมให
ความรูหลัก
สาธารณสุข
มูลฐาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณี

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคาและเกิดประโยชน

1.สราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.การกําหนด
แผนการกําจัด
มลพิษและขยะ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการองคกร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

ดานบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอยูดีมีสุข

ดานประชาชนอยูดีมีสุข
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เปาประสงค

ตําบลวังจันทรนาอยู ดูแลคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐิจพอเพียง

1.เสริมสรางระบบบริหาร
จัดการที่ดีภายใต
หลักธรรมภิบาล
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความ

1.พัฒนา
ศักยภาพ
คุณภาพของ
องคกรและ
บุคลากร
3. พัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
ทําการอบต.
และอาคาร
สํานักงาน

2.สรางชอง
ทางการเขา
รวมของ
ประชาชนใน
การรับรูขอมูล
ขาวสาร การ
ดําเนินงานของ
อบต.และรวม
แสดงความ
คิดเหน

เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.พัฒนาจิตสํานักและ
ตระหนักในการอยูร วมกันใน
สังคม
2.สงเสริม อนุรักษ ฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3.การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1.สงเสริมสนับสนุนให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1.สงเสริมใหความรูและ
พัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและสังคมอยูดี
มีสุข

แผนงาน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานงบกลาง
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ยท.03

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลวังจันทร
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

การพัฒนา
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน โครงการพื้นฐาน
ทุกดานอยางสมดุล แหลงน้ําและ
และยั่งยืน
ระบบ
สาธารณูปโภค

เปาประสงค
เพื่อพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานใหได
มาตรฐาน
รองรับการ
ขยายตัวของ
ชุมชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวนถนน
สะพาน ไหล
ทาง ทอ
ระบายน้าํ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

6

6

6

ปละ 6 โครงการ

1. กอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษาถนน สะพาน
ทอระบายน้าํ รางระบาย
น้ํา

โครงการ
กอสราง
ถนน....สาย
-โครงการ
บํารุงรักษา
เสนทาง
คมนาคม..

2.ระบบไฟฟา
สาธารณะ

30

30

30

30

ปละ 30 ดวง

2. ติดตั้งปรับปรุงบํารุง
ระบบไฟฟาสาธารณะ

3.ระบบ
ประปา

3

3

3

3

ปละ 3 โครงการ

3. ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบประปาและแหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
อุปโภค บริโภคใหได
มาตรฐานและเพียงพอ

-โครงการ
พัฒนา
บํารุงรักษา
ระบบไฟฟา
-โครงการ
บํารุงรักษา
แหลงน้ํา
-โครงการ

4.สาธารณูปการที่ได
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

1

1

1

1

ปละ 1 โครงการ

4. ปรับปรุงและติดตั้ง
พัฒนาระบบ
โทรคมนาคม

-โครงการ
กอสราง
ตางๆ

หนวย
สนับสนุน
สํานักงาน
ปลัด
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6

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาความ
เปนเลิศดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและ
การกีฬา

การพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา
และทรัพยากร
มนุษย

เปาประสงค

4.รอยละ ของ
เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการ
พัฒนา
คุณภาพทาง
การศึกษา

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

75

75

75

75

ปละ 75 %

1. จํานวนรอยละที่มกี าร
รับรูขอมูลขาวสารและ
สรางสังคมแหงการเรียนรู
อยางตอเนื่องสอดคลอง
กับวิถีชวี ิตของชุมชน

80

100

120

140

ปละ 20 คน

2. สนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ

4

5

6

6

ปละ 1 หมูบาน

3. สนับสนุนใหชุมชนมี
สวนรวมในการจัด
การศึกษา

20

20

20

20

รอยละ 20 ตอป

4. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
โครงการที่ กองการศึกษา
สงเสริม
ศพด.
และรร.ใน
พื้นที่

หนวย
สนับสนุน
-
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ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ยกระดับ
1.รอยละ ที่มี
คุณภาพ
การรับรูขอมูล
การศึกษาของ ขาวสาร
ประชาชน
อยางทั่วถึง
ประชาชน
ไดรับขอมูล 2.จํานวนผูที่
ขาวสารที่ทัน ไดรับการ
ตอเหตุการณ สนับสนุนทาง
ประชาชนมี การศึกษา
สวนรวมใน อยางตอเนื่อง
การจัด
การศึกษา
3.จํานวน
ชุมชนที่มีสวน
รวมในการจัด
การศึกษา

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

พัฒนาคุณภาพสินคา
และผลิตภัณฑดาน
การเกษตร ประมง ปศุ
สัตวใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล ควบคู
กับการพัฒนาไปสู
เกษตรอุตสาหกรรม

การพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจ
และปรับโครงสราง
ใหสมดุลและ
แขงขันได

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ
และการ
ทองเที่ยว

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.เพื่อพัฒนา 1.จํานวน
ใหประชาชน โครงการ/
ในตําบลมีการ กิจกรรม ที่
ประกอบ
ดําเนินงาน
อาชีพมั่นคง
และสราง
รายไดที่
เพียงพอ
2.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมกลุม
อาชีพ

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

1

1

1

1

ปละ 1 โครงการ

1. สงเสริม และพัฒนา
แหลงจําหนายสินคา
ทางการเกษตรสินคา
ชุมชนและสินคาแปรรูป

โครงการ
ตลาดนัด
ปลอดสาร

5

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

2. สงเสริมและพัฒนา
อาชีพสรางความเขมแข็ง
ของอาชีพในตําบล

โครงการ
สงเสริม
อาชีพ/
กลุมอาชีพ
และศูนย
ถายทอด
เทคโนโลยี
การเกษตร
ประจํา
ตําบล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
อปท.ในเขตอ.
วังจันทร
อบจ.ระยอง
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2.สนับสนุน
การรวมกลุม
อาชีพของ
ประชาชนใน
ตําบลวังจันทร
ใหมีความ
เขมแข็ง ยั่งยืน
และสามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยดีถว น
หนา

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ปองกันภัย
โรคติดตอ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

10

10

10

10

ปละ 10 โครงการ 1. สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมดานสาธารณสุข

โครงการ
ปองกัน
โรคติดตอ
และ
สงเสริม
สุขภาพ

2

2

2

2

ปละ 2 โครงการ

สงเสริม
สุขภาพ
และกีฬา
ตานยา
เสพติด

2. สงเสริมกิจกรรมดาน
การกีฬา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ รพ.
สต.บานวัง
จันทร
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2.สรางเสริม
สุขภาพ
อนามัยที่ดีของ
ประชาชน

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

อนุรักษ ฟนฟู และ
ควบคุมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม
บนพื้นฐานของการอยู
รวมกัน

การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เปน
มิตร และบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ยั่งยืน

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษและ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

2.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

3

3

3

3

กลยุทธ

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

ผลผลิต/
โครงการ

3

3

ปละ 3 โครงการ

1. สนับสนุนสงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สงเสริม
ปรับปรุง
ดาน
สิ่งแวด
ลอม

3

3

ปละ 3 โครงการ

2. การวางแผนกําจัดขยะ
มูลฝอย

แกไข
ปญหาการ
จัดการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
อบจ.
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-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สังคม และ
การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
การบริหาร
จัดการองคกร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1.เพื่อระบบ
การทํางานที่
โปรงใส
สามารถ
ตรวจสอบได
ตามหลักธรรม
ภิบาล

3.การพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่
อบต.

2.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากร

4

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

2564

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด กองคลัง
กองชาง และ
กองการศึกษา

3
5

3
5

3
5

3
5

ปละ 3 โครงการ
ปละ 5 คน

1. การพัฒนาบุคลากร
และองคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

สงเสริม
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร

10

10

10

10

ปละ 10 โครงการ 2. การบริหารงานตาม
หลักธรรมภิบาล

สงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวม

สํานักงาน
ปลัด

4

4

4

4

ปละ 4 โครงการ

ซอมแซม
ที่ทําการ
ใหพรอม
ใหบริการ
ประชาชน

สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
-.

-88-

2.ประสาน
ความรวมมือ
และสรางการ
มีสวนรวมใน
การบริหาร
จัดการองคกร
เพื่อใหบรรลุ
ถึงจุดมุงหมาย
ในการพัฒนา
ขององคกร

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
1.จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
สงเสริมและ
พัฒนา
บุคลากร

3. ซอมแซม/ปรับปรุงที่
ทําการ อบต.

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เปาประสงค

เสริมสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิต การมี
สวนรวมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาความ
เปนเลิศดาน
การศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
สังคม และ
การเมือง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

การพัฒนาดาน
สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

1.เพื่อพัฒนา
ประชาชนใหมี
คุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดําเนินการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563
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ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

1. การพัฒนาจิตสํานึก
และตระหนักในการอยู
รวมกันในสังคม

ใหเบี้ยยัง
ชีพ.....
ฯลฯ

2.เพื่อสราง
ความสามัคคี
ความเอื้อเฟอ
ตอ
ผูดอยโอกาส
ทางสังคม
และสราง
ความ
สมานฉันทมน
สังคม

10

10

10

10

ปละ 10 โครงการ 2. สงเสริมกิจกรรมงาน
รัฐพิธี ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

โครงการ
สนับสนุน
....
วัฒนธรรม
จ.ระยอง
ฯลฯ

3.เสริมสราง
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
รวมถึงปองกัน
และแกไข
ปญหายาเสพ
ติดและ
อบายมุข

3

3

3

3

ปละ 3 โครงการ

3. งานปองกันสาธารณภัย

โครงการ
เฝาระวังฯ
โครงการ
อบรม
อปพร.

หนวย
สนับสนุน
วัฒนธรรม
อําเภอ

-89-

5

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด และ
กอง
การศึกษา

สํานักงาน
ปลัด

ยท.03

-97ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตร อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

เสริมสรางมาตรฐาน
การพัฒนา
การพัฒนาดาน
การดํารงชีวิต การมี
คุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
สวนรวมของประชาชน
สังคม และ
และสังคมอยูดีมี
ตามหลักปรัชญาของ การเมือง ตามหลัก
สุข
เศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เปาประสงค
1.สงเสริม
และพัฒนา
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

2.สนับสนุน
และสงเสริม
เพื่อสราง
โอกาสให
ชุมชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ดําเนินการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ
ที่สงเสริม
ดานสตรี
ครอบครัว
ผูสูงวัย
และ
เยาวชน
ฯลฯ
โครงการ
ที่เปนการ
จัด
สวัสดิการ
ใหกับเด็ก
สตรี
เยาวชน
ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผู
ไดรับ
ผลกระทบ
จากโรค
เอดส
และผูดอย
โอกาส

5

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

1. สงเสริม สนับสนุน
และพัฒนางานครอบครัว

5

5

5

5

ปละ 5 โครงการ

2. สงเสริมสนับสนุนและ
พัฒนางานสวัสดิการ
สังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับสนุน
กรมสงเสริมฯ

-90-
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สวนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

1
2
3

4

5
6

7

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน แหลงน้ํา และ
สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬา และทรัพยากร
มนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ อาชีพ และการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
จัดการองคกรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ดาน

แผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม
ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา
แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

กองการศึกษา
สํานักงานปลัด

แผนงานการเกษตร

สํานักงานปลัด

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

สํานักงานปลัด

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการเกษตร

กองชาง/สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด/กองคลัง
สํานักงานปลัด

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสังคมสงเคราะห

สํานักงานปลัด

ดานบริการชุมชนและสังคม

ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและสังคม

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
สํานักงานปลัด

แผนงานสรางความ
สํานักงานปลัด
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา
กองการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
สํานักงานปลัด
8

รวม

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดานบริการชุมชนและสังคม
และสังคมอยูดีมสี ุข
8 ยุทธศาสตร

2 ดาน

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
10 แผนงาน

สํานักงานปลัด

4 สํานัก/กอง

หนวยงาน
สนับสนุน

องคการบริหารสวนตําบลวังจันทร

ที่

