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น า 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2563 แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570)ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่อย่างมีประสิทธิ์ภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

  “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะก าหนดรายละเอียดหรือแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้คว ามหมาย
รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
       
       องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เลขที่ 1/1  ต าบลชัยบาดาล อ าเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ห่างจากอ าเภอชัยบาดาล  ประมาณ  17  กิโลเมตร มีเนื้อที่  36.50  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  22,812.50 ไร่ 
  ทิศเหนือ ติดกับต าบลล านารายณ์ 
  ทิศใต้  ติดต่อกับม่วงค่อม 
  ทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ าปุาสักและเขตอ าเภอท่าหลวง 
  ทิศตะวันตก ติดกับต าบลห้วยหิน 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่มติดแม่น้ าปุาสัก 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  ดังนี้ 
   -ฤดูร้อน   เริ่มประมาณเดือน  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม    
   -ฤดูฝน    เริ่มประมาณเดือน  มิถุนายน - ตุลาคม        
   -ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือน  พฤศจิกายน – มกราคม 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหนียวปนลูกรัง   
 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  37  แห่ง   เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย 2 แห่ง สระน้ า  2 แห่ง 
   หนองน้ า - แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง - แห่ง บ่อบาดาล 30 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า 1 แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
 1.6 ลักษณะของไม้และปุาไม้  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีปุาไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น
ผลัดใบ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้ง  จ านวน  16  คน  และจากการประกาศยุบรวมของสภาต าบล
มะกอกหวาน  เมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ.2547  ท าให้มีหมู่บ้านเพ่ิมขึ้น  3  หมู่บ้าน ท าให้ต้องมีการเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  เพิ่มข้ึน  6  คน  รวมทั้งสิ้น  22  คน 
 
 2.1 เขตการปกครอง มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ทอง   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายอุดม เพียรกิจนา 
  หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายบุญฤทธิ์ โฉมฉิน 
  หมู่ที่ 3 บ้านชัยบาดาลยุคใหม ่  ก านันต าบลชัยบาดาล ชื่อ นางสาวธารทิพย์ ทอง
สุข 
  หมู่ที่ 4  บ้านถนนโค้ง   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางสาวรัตนาภรณ์ สิงห์ข า 
  หมู่ที่ 5 บ้านล าโกฏิทอง   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางฟูาอรุณ เส็งทรัพย์ 
  หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะกอกใน   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางสมพิศ นาประสิทธิ์ 
  หมู่ที่ 7 บ้านเขาตะกุดรัง   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางน้อมจิตร สัมฤทธิ์ 
  หมู่ที่ 8  บ้านท่ามะกอก   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางอาพร ถมปัด 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลมะกอกหวาน(เต็มพ้ืนที่)จ านวน  3  หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 บ้านปุาสักพัฒนา   ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสมเกียรติ อรชุน 
  หมู่ที่ 2 บ้านมะกอกหวานพัฒนา  ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายอนุชา ศรีเพชร 
  หมู่ที่ 3  บ้านโคกล้อพัฒนา  ก านันต าบลมะกอกหวาน ชื่อ นายวิชิต แสง
ประสิทธิ์ 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
 สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2556 

 
ประเภท 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ ์

 
ผู้มาใช้สิทธิ ์

 
บัตรเสีย 

 
บัตรไม่

ลงคะแนน 

 
บัตรด ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นายก 
อบต. 

5,844 4,905 83.93 150 2.56 25 0.42 4,730 80.93 

สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลเมื่อวันที ่20 ตุลาคม 2556 

 
ประเภท 

จ านวน 
ผู้มีสิทธิ ์

 
ผู้มาใช้สิทธิ ์

 
บัตรเสีย 

 
บัตรไม่

ลงคะแนน 

 
บัตรด ี

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ส.อบต. 5,844 4,905 83.93 141 2.41 37 0.63 4,727 80.88 

3. ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล จากส านักทะเบียนท้องถิ่น   
  1) ข้อมูลประชากร ปี 2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2563 มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 
8,010 คน  แยกเป็น  เพศชาย  จ านวน  3,919 คน เพศหญิง  ๔,091   คน จ านวนครัวเรือน 2,945 
หลังคาเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๒๒4  คน/ตารางกิโลเมตร  
  2) ข้อมูลประชากร ปี 2564 ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 มีประชากรทั้งสิ้น จ านวน 7,997 
คน  แยกเป็น  เพศชาย  จ านวน  3,910 คน เพศหญิง  ๔,087   คน จ านวนครัวเรือน ๒,980 หลังคา
เรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๒20  คน/ตารางกิโลเมตร 

  ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  

 
 
 

หมู่ที่ จ านวนประชากร(คน) 
ปี 2563  

จ านวนประชากร(คน) 
ปี 2564 จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ 1 บ้านชยับาดาล 
หมู่ 2 บ้านชยับาดาล 
หมู่ 3 บ้านชยับาดาลยุคใหม่ 
หมู่ 4 บ้านถนนโค้ง 
หมู่ 5 บ้านล าโกฏิทอง 
หมู่ 6 บ้านทา่มะกอกใน 
หมู่ 7 บ้านเขาตะกุดรัง 
หมู่ 8 บ้านทา่มะกอกนอก 
หมู่ 1 บ้านทา่เสาร ์
หมู่ 2 บ้านมะกอกหวาน 
หมู่ 3 บ้านมะกอกหวาน 

591 
263 
381 
553 
329 
387 
411 
284 
211 
269 
240 

675 
246 
389 
577 
363 
353 
398 
337 
223 
268 
262 

1,266 
509 
770 

1,130 
692 
740 
809 
621 
434 
537 
502 

595 
259 
377 
544 
327 
380 
417 
289 
207 
272 
243 

661 
245 
392 
592 
362 
352 
390 
330 
226 
270 
267 

1,256 
504 
769 

1,136 
689 
732 
807 
619 
433 
542 
510 

537 
176 
283 
499 
285 
245 
252 
197 
157 
178 
171 
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รวม 3,919 4,091 8,010 3,910 4,087 7,997 2,980 
   
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ 
ต าบลชัยบาดาล ต าบลมะกอกหวาน รวม 2 ต าบล 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม รวมทั้งสิ้น 
แรกเกิด - 3 ขวบ 188 120 238 23 38 61 299 
4-12 ปี 350 338 688 74 59 133 821 
13-15 ปี 130 131 261 19 15 34 295 
16-18 ปี 126 95 221 24 24 48 269 
19-25 ปี 313 344 657 87 95 182 839 
26-35 ปี 447 447 894 94 79 173 1,067 
36-50 ปี 743 735 1,478 170 177 347 1,825 
51-60 ปี 449 507 956 101 120 221 1,177 
60 ปีขึ้นไป 517 610 1,127 129 153 282 1,409 

รวม 3,263 3,327 6,520 721 760 1,481 8,001 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ส าหรับทางโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
 สถาบันด้านการศึกษาท้ังสิ้น  6  แห่ง แบ่งตามสังกัด ดังนี้ 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี   4  แห่ง 
   1) โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 
   2) โรงเรียนบ้านล าโกฏิทอง 
   3) โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 
   4) โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน    
  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 2 แห่ง 
   1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลชัยบาดาล 
   2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลมะกอกหวาน 
 4.2 สาธารณสุข 
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน 3 แห่ง   
   1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชัยบาดาล 
   2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลยุคใหม่ 
   3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะกอกหวาน-ถนนโค้ง 



28 
 

 

 4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลก็ได้ด าเนินการปูองกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี 5 ครัวเรือน   ที่ไม่มีการปูองกัน
อุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือเตรียมแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลย
ยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจ
ม่วงค่อม ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน
ถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยบาดาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
  ๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  ๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  4) การบริการน้ าอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชน   
  ๕) โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การคมนาคมการติดต่อระหว่างต าบลกับต าบล และที่ว่าการอ าเภอชัยบาดาลหรือระหว่างต าบลกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนการติดต่อภายในต าบลจะใช้การคมนาคมทางบก ถนนสายหลัก  ของต าบลซับตะเคียน 
คือ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256  ที่เริ่มต้นตั้งแต่ถนนม่วงค่อม-ด่านขุนทด  เข้าสู่ต าบลชัยบาดาล 
เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร โดยการคมนาคม  ผ่านเข้าต าบล     
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 มีจ านวน  44  สาย ระยะทางรวม 26.910 กิโลเมตร 
  - ถนนคอนกรีต   จ านวน  36 สาย   ระยะทาง  22.050  กิโลเมตร 
  - ถนนลาดยาง     จ านวน    3   สาย ระยะทาง  2.700    กิโลเมตร  
  - ถนนหินคลุกหรือลูกรัง จ านวน   5  สาย ระยะทาง  2.190    กิโลเมตร 
 5.2 การไฟฟูา 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความ
เข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลชัย
บาดาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะ
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลมีไฟฟูาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา  2,081   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟูาสาธารณะ จ านวน ๗๕ จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยบาดาล 
 
 5.3 การประปา 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ทุกหมู่บ้าน ใช้น้ าบาดาล เป็นส่วนใหญ่  
 5.4 โทรศัพท์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์ บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, True 
  -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จ านวน     ๔   แห่ง 

-  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน            จ านวน   ๑๑   แห่ง 
 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ๑) มีไปรษณีย์เอกชน  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – 
เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
  ๒) มีรถขนส่งนครชัย  ผ่าน ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน 
  3) มีรถตู้โดยสาร ผ่าน ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และทุกวัน 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ปัจจุบันประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ประกอบอ าชีพทางการเกษตรผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ พุทราสามรส การท านา ท าไร่ ท าสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอ าชีพ ค้าขายและ
รับจ้างทั่วไป 
 6.2 การประมง  
  มีเกษตรกรที่ท าอาชีพประมง ประมาณ 50  ราย   
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 6.3 การปศุสัตว์ 
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่   
เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
  โค 900 ตัว   สุกร 30๐ ตัว  แพะ 600 ตัว 
  เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก ่ ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ     125    ตัว  
  
 6.4 การบริการ 
  โรงแรม  - แห่ง 
  ร้านอาหาร  11 แห่ง 
  โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
  สถานีขนส่ง  - แห่ง 
  ร้านเกมส์  2        แห่ง 
  บริการเสริมสวย        ๕        แห่ง 
  ร้านตัดผม  5        แห่ง 
  บริการซ่อม           6       แห่ง 
 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  มีแหล่งท่องเที่ยวคือ ตลาดปลา ติดเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ เป็นตลาดต้องชม ของจังหวัดลพบุรี 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  1) ฟาร์มไก่คาร์กิล    1   แห่ง 
  2) ร้านรับซื้อพืชผลทางเกษตร   1   แห่ง 
  3) บริษัท VT อินดัสตรี   1   แห่ง 
  4) บริษัท ทิพยนารายณ์จ ากัด   1   แห่ง 
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 3     แห่ง 
บริษัท          17 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   - แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ        155 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
โลตัส                ๑      แห่ง 

  1) กองทุนหมู่บ้าน  จ านวน  11  กองทุน 
  2) กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน  จ านวน  6  กลุ่ม 
  3) กลุ่มอาชีพ   10  กลุ่ม 
   - กลุ่มเกษตรกรท าไร่  11  กลุ่ม 
   - กลุ่มแม่บ้านทองม้วน  หมู่ที่  3  ชัยบาดาล 
   - กลุ่มแม่บ้านท าปลาย่าง  หมู่ที ่ 3  ชัยบาดาล 
   - กลุ่มท าปลาร้าสมุนไพร  หมู่ที่  3  ชัยบาดาล 
   - กลุ่มแปรรูปกะลามะพร้าว หมู่ที่  2  มะกอกหวาน 
   - กลุ่มท าข้าวแตนน้ าแตงโม หมู่ที่  3  มะกอกหวาน 
  ๔) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ประจ าหมู่บ้าน  มีจ านวน  11  กลุ่ม 
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6.8 แรงงาน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณ จ านวน  1,800 
คน 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจ านวน  ๑1 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1 บ้านชัยบาดาล    
  หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล   
  หมู่ที่ 3 บ้านชัยบาดาลยุคใหม ่  
  หมู่ที่ 4  บ้านถนนโค้ง   
  หมู่ที่ 5 บ้านล าโกฏิทอง   
  หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะกอกใน   
  หมู่ที่ 7 บ้านเขาตะกุดรัง   
  หมู่ที่ 8  บ้านท่ามะกอก    
 จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลมะกอกหวาน(เต็มพ้ืนที่)จ านวน  3  หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสาร์    
  หมู่ที่ 2 บ้านมะกอกหวาน    
  หมู่ที่ 3  บ้านมะกอกหวาน 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
(๑)   หมู่ที่ 1 บ้านชัยบาดาล 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  500 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  8   ครัวเรือน 
  75         ไร่  520 กก./ไร ่

    2,860     บาท/
ไร ่ 1,000 บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   พริก    .   2    ครัวเรือน 
   5        ไร่  2,500  กก./ไร ่   1,500    บาท/ไร ่    2,500 บาท/ไร ่

สวน    มะนาว     .    6 ครัวเรือน 
  2       ไร่   500   กก./ไร ่   1,500  บาท/ไร ่  23,000 บาท/ไร ่

สวน   ผัก           .    7   ครัวเรือน 
   2      ไร่   100  กก./ไร ่   700       บาท/ไร ่   5,000  บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย    3   ครัวเรือน 
   150        ไร ่    8,000 กก./ไร ่    5,000    บาท/ไร ่    6,400 บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด    4   ครัวเรือน 
   123     ไร่   700   กก./ไร ่    520    บาท/ไร่    2,800 บาท/ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    2    ครัวเรือน 
  62        ไร่   3,860  กก./ไร ่

       3,965  บาท/
ไร ่   8,878..บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ         ครัวเรือน            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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                     .              ไร่ 
2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

 
 
(2)   หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล 

มีพื้นท่ีทั้งหมด  352 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
            ไร่              /ไร ่                 บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน   พริก    .   1    ครัวเรือน 
   2        ไร่  2,500  กก./ไร ่   1,500    บาท/ไร ่    2,500 บาท/ไร ่

สวน    ตะไคร้     .    1   ครัวเรือน 
  1         ไร่   3,000  กก./ไร ่   1,000  บาท/ไร ่  2,000 บาท/ไร ่

สวน   ฟักทอง           
. 

   1   ครัวเรือน 
   1      ไร่   3,000  กก./ไร ่

  8,000       บาท/
ไร ่ 20,000  บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
            ไร่           กก./ไร ่               บาท/ไร ่           บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
           ไร่   3,000  กก./ไร ่   3,500  บาท/ไร ่

  6,000   บาท/
ไร ่

  ไร่มันส าปะหลัง    2  ครัวเรือน 
   5     ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(3)   หมู่ที่ 3 บ้านชัยบาดาล 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  400 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน   4  ครัวเรือน 

  150         ไร ่    300   กก./ไร ่     350    บาท/ไร ่    350  บาท/ไร ่
 นอกเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
            ไร่              /ไร ่                 บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน           .        ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร ่             บาท/ไร่          บาท/ไร ่

สวน           .         ครัวเรือน 
            ไร่          กก./ไร ่             บาท/ไร่         บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร ่         บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย         ครัวเรือน 
            ไร่           กก./ไร ่               บาท/ไร ่           บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
           ไร่          กก./ไร ่               บาท/ไร ่           บาท/ไร ่

ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อืน่ๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(4)   หมู่ที่ 4 บ้านถนนโค้ง 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  7,800 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

               ไร่           กก./ไร่             บาท/ไร่          บาท/ไร ่
 นอกเขต
ชลประทาน 

       ครัวเรือน 
            ไร่              /ไร ่                 บาท/ไร่        บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน   พุทรา   .    11  ครัวเรือน 
   62     ไร ่  2,400  กก./ไร ่   12,500 บาท/ไร ่   30,700บาท/ไร ่

สวน   ผักสวนครัว  .   4  ครัวเรือน 
  20     ไร ่    500 กก./ไร ่    1,000 บาท/ไร ่  5,000   บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร ่         บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย   12  ครัวเรือน 
   1,750  ไร ่  9,000  กก./ไร ่   7,850  บาท/ไร ่

   2,050  บาท/
ไร ่

  ไร่ข้าวโพด   52  ครัวเรือน 
   1,740 ไร ่   800   กก./ไร ่    2,850  บาท/ไร ่

   2,166  บาท/
ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง    16  ครัวเรือน 
  1,740   ไร ่   42,000กก./ไร ่    4,500  บาท/ไร ่  3,120  บาท/ไร ่

 อื่นๆ โปรดระบุ  
    พริก     . 

   10    ครัวเรือน 
   100   ไร ่    300  กก./ไร ่   3,500  บาท/ไร ่   12,000บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(5)   หมู่ที่ 5 บ้านล าโกฏิทอง 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  4,200 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร่            กก./ไร่                     บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
 นอกเขต
ชลประทาน 

   30    ครัวเรือน 
   500  ไร ่   1,200กก./ไร ่

    3,000     บาท/
ไร ่ 7,000 บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   มะนาว   .    3   ครัวเรือน 
   7      ไร่  55    กก./ไร ่   3,000 บาท/ไร ่   4,400บาท/ไร ่

สวน   ฝรั่ง  .   2  ครัวเรือน 
  7     ไร่    120 กก./ไร ่    1,500 บาท/ไร ่  3,000   บาท/ไร ่

สวน   พุทรา     .    1    ครัวเรือน 
    5     ไร่     2,400กก./ไร ่     12,500  บาท/ไร ่  30,700 บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย   9  ครัวเรือน 
    570    ไร ่  9,000  กก./ไร ่   7,750  บาท/ไร ่

   3,120  บาท/
ไร ่

  ไร่ข้าวโพด   21  ครัวเรือน 
  670         ไร ่   880   กก./ไร ่    2,850  บาท/ไร ่ 2,166  บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง    18  ครัวเรือน 
  8,30   ไร ่   4,200 กก./ไร ่    4,860  บาท/ไร ่  3,120  บาท/ไร ่

อื่นๆ โปรดระบุ  
             . 

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(6)   หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะกอก 
มีพื้นท่ีทั้งหมด  3,825 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน       ครัวเรือน 

         ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

   14  ครัวเรือน 
   135    ไร ่    570  กก./ไร ่

    2,470     บาท/
ไร ่   1,535  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน   ผสม (ตะไคร้
,กล้วย)   . 

   2   ครัวเรือน 
 2      ไร่  400    กก./ไร ่   800     บาท/ไร ่ 1,000บาท/ไร ่

สวน            .         ครัวเรือน 
           ไร่             กก./ไร่                 บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน            .         ครัวเรือน 
           ไร่             กก./ไร่                 บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย   3   ครัวเรือน 
   260     ไร ่  9,000  กก./ไร ่   4,860  บาท/ไร ่

   2,050  บาท/
ไร ่

 ไร่ข้าวโพด    5   ครัวเรือน 
   120    ไร ่

   880    กก./
ไร ่      2,850   บาท/ไร ่

   2,166  บาท/
ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง    8  ครัวเรือน 
    324      ไร ่   4,200  กก./ไร ่      4,860  บาท/ไร ่  3,120 บาท/ไร ่

อื่นๆ โปรดระบุ  
             . 

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(7)   หมู่ที่ 7 บ้านเขาตะกรุดรัง 
มีพื้นท่ีทั้งหมด      4,680    ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน       ครัวเรือน 

         ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่           บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

        ครัวเรือน 
          ไร่            กก./ไร่                บาท/ไร่           บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน  สวน                .    1    ครัวเรือน 
    6    ไร่     2,400กก./ไร ่

      12,500 บาท/
ไร ่  30,700 บาท/ไร ่

สวน            .         ครัวเรือน 
           ไร่             กก./ไร่                 บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน            .         ครัวเรือน 
           ไร่             กก./ไร่                 บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย    6    ครัวเรือน 
   340   ไร ่   9,000  กก./ไร ่      7,850   บาท/ไร ่

   2,050  บาท/
ไร ่

 ไร่ข้าวโพด    63    ครัวเรือน 
   2,240  ไร ่    880   กก./ไร ่       2,850  บาท/ไร ่   2,160 บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง    22     ครัวเรือน 
   820       ไร ่    4,200 กก./ไร ่      4,860  บาท/ไร ่   30,700บาท/ไร ่

อื่นๆ โปรดระบุ  
             . 

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(8)   หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะกอก 
มีพื้นท่ีทั้งหมด       1,875      ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน          ครัวเรือน 

         ไร่              กก./ไร ่               บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

  20   ครัวเรือน 
   320     ไร ่    570   กก./ไร ่      2,470   บาท/ไร ่   30,700บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    มะนาว    .    1   ครัวเรือน 
   10  ไร ่   500    กก./ไร ่     3,500    บาท/ไร ่   1,000  บาท/ไร ่

สวน   กล้วย  .    1   ครัวเรือน 
   5     ไร่ 

   150    กก./
ไร ่    200    บาท/ไร ่   1,000  บาท/ไร ่

สวน    มะพร้าว    .    1 ครัวเรือน 
   5      ไร่ 400   กก./ไร ่      300     บาท/ไร ่   1,500  บาท/ไร ่

สวน     มะละกอ    .   1   ครัวเรือน 
    5     ไร่   100    กก./ไร ่      200    บาท/ไร ่   1,000  บาท/ไร ่

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย    8 ครัวเรือน 
   520     ไร ่  9,000 กก./ไร ่     7,850  บาท/ไร ่    3,00  บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด    12  ครัวเรือน 
   460       ไร่   880  กก./ไร ่     2,850   บาท/ไร ่    2,166  บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง   13   ครัวเรือน 
  268    ไร่    4,200  กก./ไร ่     4,860   บาท/ไร ่    3,120  บาท/ไร ่

อื่นๆ โปรดระบุ  
             . 

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(9)   หมู่ที่ 1 บ้านท่าเสาร์ ต าบลมะกอกหวาน 
มีพื้นท่ีทั้งหมด       580      ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน           ครัวเรือน 

          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขต
ชลประทาน 

     1    ครัวเรือน 
     5    ไร่    570   กก./ไร ่     2,742    บาท/ไร ่    1,535 บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    พริก    .    9   ครัวเรือน 
   23  ไร ่   1,350  กก./ไร ่     3,600    บาท/ไร ่ 36,900  บาท/ไร ่

สวน           .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน            .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน              .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย    6   ครัวเรือน 
   215     ไร ่  9,000 กก./ไร ่    7,850  บาท/ไร ่

   2,050  บาท/
ไร ่

 ไร่ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

   3  ครัวเรือน 
   25       ไร่   880  กก./ไร ่     2,850   บาท/ไร ่

   2,,166  บาท/
ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง       8   ครัวเรือน 
     124  ไร ่   4,200  กก./ไร ่    4,860    บาท/ไร ่  3,120   บาท/ไร ่

 อื่นๆ โปรดระบุ  
             . 

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(10)   หมู่ที่ 2 บ้านมะกอกหวาน ต าบลมะกอกหวาน 
มีพื้นท่ีทั้งหมด       6      ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา   ในเขตชลประทาน             ครัวเรือน 

            ไร่           กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
นอกเขต
ชลประทาน 

   2   ครัวเรือน 
   7   ไร่ 

  570     กก./
ไร ่     2,740   บาท/ไร ่   1,535  บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    พริก    .    11   ครัวเรือน 
   28  ไร ่   1,350  กก./ไร ่    3,600   บาท/ไร ่  36,900 บาท/ไร ่

สวน           .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน            .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน              .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย    4   ครัวเรือน 
   80     ไร ่  9,000 กก./ไร ่   7,850  บาท/ไร ่   3,120  บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว ์

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 ไร่มันส าปะหลัง    4    ครัวเรือน 
   48    ไร ่   880  กก./ไร ่    2,850  บาท/ไร ่   2,166  บาท/ไร ่

 อื่นๆ โปรดระบุ  
             . 

          ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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(11)   หมู่ที่ 3 บ้านโคกล้อพัฒนา ต าบลมะกอกหวาน 
มีพื้นท่ีทั้งหมด       320     ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี ้

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน    5   ครัวเรือน 

    660  ไร ่    600 กก./ไร ่   2,550 บาท/ไร ่  5,400  บาท/ไร ่
 นอกเขต
ชลประทาน 

    2     ครัวเรือน 
    4     ไร่ 

   570    กก./
ไร ่     2,740  บาท/ไร ่   1,535 บาท/ไร ่

2.2) ท าสวน สวน    พริก    .    5   ครัวเรือน 
   40  ไร ่   700    กก./ไร ่

   10,000    บาท/
ไร ่   18,000บาท/ไร ่

สวน           .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน            .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน              .           ครัวเรือน 
          ไร่           กก./ไร่               บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย    3   ครัวเรือน 
   50     ไร ่  10,000 กก./ไร ่     30,000  บาท/ไร ่  40,000 บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว ์

   7     ครัวเรือน 
   50      ไร่ 

    800   กก./
ไร ่    1,500   บาท/ไร ่   2,500 บาท/ไร ่

 ไร่มันส าปะหลัง    5    ครัวเรือน 
   105    ไร ่   3,000  กก./ไร ่    3,000  บาท/ไร ่   4,500  บาท/ไร ่

 อื่นๆ โปรดระบุ  
    พริก    . 

   8   ครัวเรือน 
    40   ไร ่   700   กก./ไร ่     10,000  บาท/ไร ่  28,000 บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่            บาท/ไร่ 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร  
  1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ  
   - ล าน้ า ล าห้วย  2  สาย  คือ ล าโกฏิทองและคลองห้วยไผ่ 
   - อ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ 
  2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  - ฝาย  3  แห่ง  คือ ฝายล าโกฏิทอง หมู่ 5 , ฝายคลองห้วยไผ่ หมู่ 7 ,  ฝายท่ามะกอก หมู่  
8   
  - สระเก็บกักน้ า 2 แห่ง คือ (1) สระน้ าบ้านท่ามะกอก หมู่ 6   (2) สระน้ าวัดจันทาราม 
  - บ่อบาดาล 30 แห่ง 
 7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
  ปัจจุบันทุกหมู่บ้านใช้น้ าประปาหมู่บ้าน (บ่อบาดาล) 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1  การนับถือศาสนา 
       ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ         มีศา
สนสถาน วัด 9  แห่ง ส านักสงฆ์  1  แห่ง ที่พักสงฆ์ 1 แห่ง  ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 ต าบลชัยบาดาล  -วัด ป.ประสิทธิ์ 
  หมู่ที่ 3 ต าบลชัยบาดาล  -วัดจันทาราม 
  หมู่ที่ 4 ต าบลชัยบาดาล  -วัดถนนโค้ง 
  หมู่ที่ 4 ต าบลชัยบาดาล  -ส านักสงฆ์เขาลาภ 
  หมู่ที่ 5 ต าบลชัยบาดาล  -วัดล าโกฏิทอง 
  หมู่ที่ 6 ต าบลชัยบาดาล  -วัดท่ามะกอกไชยากร 
  หมู่ที่ 7 ต าบลชัยบาดาล  -วัดเนินศิลา  -ที่พักสงฆ์พุทธกายา 
  หมู่ที่ 8 ต าบลชัยบาดาล  -วัดไชยดิษฐาราม 
  หมู่ที่ 2 ต าบลมะกอกหวาน  -วัดมะกอกหวาน 
  หมู่ที่ 3 ต าบลมะกอกหวาน  -วัดโคกส าเริง 
 8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  วัฒนธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจ าทุกปี ดังนี้ 
   ๑.  งานประเพณีสงกรานต์ เดือนเมษายน 
   2.  งานประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม 
   3.  งานประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม 
   4.  งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจกิายน  
 8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ส่วนใหญ่เป็นพุทรา 3 รส ปลาจากเขื่อนปลาสักชลสิทธิ์ และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มข้าว
แตนน้ าแตงโม เป็นต้น 
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9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ได้แก่ 
   - ล าน้ า ล าห้วย  2  สาย  คือ ล าโกฏิทองและคลองห้วยไผ่ 
   - อ่างเก็บน้ าเหนือเขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ 
  - ฝาย  3  แห่ง  คือ ฝายล าโกฏิทอง หมู่ 5 , ฝายคลองห้วยไผ่ หมู่ 7 , ฝายท่ามะกอก หมู่ 8   
  - สระเก็บกักน้ า 2 แห่ง คือ (1) สระน้ าบ้านท่ามะกอก หมู่ 6  (2) สระน้ าวัดจันทาราม 
  - บ่อบาดาล  30  แห่ง 
 9.2  ป่าไม้ 
  ไม่มีพ้ืนที่ปุาไม้ ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ 
 9.3  ภูเขา 
  ไม่มีพ้ืนที่ภูเขา  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ  
 9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มี
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน 
และปัญหา   การปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท า
ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
10.  อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   ไม่มี 
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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์  และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางใน
การบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่
อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์  และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาค
การเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความ
ยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  
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ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับ เคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรม
ข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยง
ในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหาก
ไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่าง
มากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ 
กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและ
บริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวม
อ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ 
ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะ
ในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่อง
จากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
 ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ   ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
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ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ  
และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก  
 นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญ จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะ
ส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดัน
ต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้าน
การ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัย
ธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต 
การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ
และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมือง
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พ้ืนที ่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหาร
จัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่
ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐาน
การผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ 
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และ
บริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัย
แรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจาก
ร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  
อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคี
และพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก ่การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ
ดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการ
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ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็น
ธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัว
มากขึ้น 
 แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จดุอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ย
ยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับ
ล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาด
ของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็น
ส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการ
ไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า  การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย 
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหาร
จัดการยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิ
ผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น
ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมือง
และสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
 ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัย
ยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็
เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ  ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุน
เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและ
กฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การ
แก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี
 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิ
วัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน 
องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น
โดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกัน
ความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของ
ผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อย
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มลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุด
แข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความ
เหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะ
ไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
 ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและ
ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการ
พัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
ประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาน
ใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัว
ได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
และสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส า คัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
อย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและ
กรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยง
ของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การ
มองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 
 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับ
นโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท า ให้การด าเนินนโยบายขาด
ความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการ
ก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
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เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่
ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้อง
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็น
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษา
บทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็น
แนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขา
ของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก ่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒.๒ วิสัยทัศน์ 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  
เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
   (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
  ๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ 
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
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ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 
   - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน  ๆเป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
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   (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

  ๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

  ๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัด
ทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น 
ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความ
สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของ
ประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาค
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ส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

  ๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
   ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด
เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
   ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
   ๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหาร
จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมี
ความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
 เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ชัยบาดาล มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชัยบาดาล จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาห้าปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้
การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ ดังนี้  
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  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
  (๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
 ๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ในป ี๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) 
แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียง
ร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
และต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดย
สาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก 
สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อย
ละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี  ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
  ๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ 
และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่ง
สมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหาร
จัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มี
เทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยัง
ภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายัง
เพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณ
การส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
  ๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 
๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและ
สามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
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แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิต
ภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
  ๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัย
ทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ
ขยายตัวทางเศรษฐกจิในระยะต่อไป 

  ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศ
ไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  
  ๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
และเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน  แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ 
และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ 
ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) 
ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัย
และพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
  ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการ
สง่เสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
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  ๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปา
ยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยัง
ไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมี
ข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการ
บริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และ
ข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาด
ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 ๒.๒ ด้านสังคม 
  ๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
   (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย
และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
   (๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ 
๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปี
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และ
สิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ 
ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประเทศในอนาคต 
   (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ 
๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่
เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการ
ออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
  ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน 
ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการ
ขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท า
ให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
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  ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศ
หญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ 
อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ใน
ปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
ผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
  ๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลง
จาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ม
คนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือ
ครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียง
ร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
  ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย 
อันเนื่องมาจาก 
   (๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการ
ถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
   (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-
ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่ม
ประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง
กว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
   (๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุข
ในปี ๒๕๕๖ พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
   (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 
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   (๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถ
รับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
  ๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุ
ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 
๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐ
ให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
  ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทาง
ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
  ๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

 ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
   (๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
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   (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี ้ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
   (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง 
๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่าง
จริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็
ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณ
เพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
ของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากขึ้น 
   (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิต
พลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้องน้าเข้าจาก
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้า
มันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดย
น้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิง
พาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน 
ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงาน
ต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะทีม่ีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
   (๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์
เมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี 
๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาค
ส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
 ๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
   (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการ
น ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้าน
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ตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ใน
อนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยัง
พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
   (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่
ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น 
พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซิน
มีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า 
อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับ
มลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและ
การท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
   (๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ย
ตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 
มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดย
ปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสีย
ที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
   (๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ในป ี๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตรา
การเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการ
ด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์
ที่ดินมแีนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการ
ดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

  ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และ
ดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผล
กระทบตอ่ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัย
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จะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่
น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
  ๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
   (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ด ีพ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัว
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มี
ระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและ
พวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็น
กลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและ
นักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
   (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรร
มาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า 
บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
  ๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
   (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ
โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้
การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง 
และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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   (๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ 
นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ  หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการ
ด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิด
เป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก ่อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอน
ภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอน
บุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 
๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อ
เสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่ง
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
   ๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
    ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการ
ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อน
ไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาด
ใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่
เกิดมากข้ึนในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ 
มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซีย
ได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
  ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) 
ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) 
การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะ
เป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการ
เพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุป
สงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้
จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ
พัฒนาประเทศมีขอ้จ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคม
ภูมิภาคและในเวทีโลก 
  ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบ
บริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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  ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาด
โอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

  ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ
เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้น
ของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น 
จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมี
ความคุ้มค่ามากข้ึน นอกจากนี ้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
  ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาท ิมาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน 
มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ  เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและ
ตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง
ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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   (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่อง
ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและ
การกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐ
หันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 ๓.๒ บริบทภายนอก 
  ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
   องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ 
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและ
บริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงาน
ไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
  ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology 
หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
  ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
   (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
   (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้าน
และ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค
และในภูมิภาคในระยะต่อไป  
   (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนา
มาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้ม
ราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้
ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive 
Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
   (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก  
   ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้น
แผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ  
   ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
หากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
   (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และ
ความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในประเทศ 
  ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ
ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิด
โรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบ
นิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
   (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
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  ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติ
ให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทาง
เพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภค
แบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

๔ กรอบวิสยัทัศน์และเป้าหมาย 

 ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
 เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้
จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ เป้าหมาย 
  ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
   (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
   (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
   (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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  ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
   (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

  ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

  ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

  ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
๕ แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
   พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหาร
จัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

  ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี ของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบ
มีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงานสามารถ
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เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

  ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

  ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 
  เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มี
ศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรม
ซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

  ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
   ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น
ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการใน
ลักษณะสหกรณ ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถี
ชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง
กันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน 
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างาน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 
  ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
   (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
   (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
   (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
   (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

  ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
   การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่
อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริม
การอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการ
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สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

  ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ 
 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
  ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้
ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิม
ผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลดต้นทุนทาง
การเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

  ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่
อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

  ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  
พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
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  ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 

  ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

  ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและ
การผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการ
ถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรา
ก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคน
ต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและ
มูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

  ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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  ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

  ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มาก เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนใน
ชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 
  ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม 
วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์
รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
  ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
  ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชงินโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม 
ประเมินผลโครงการใหญ่  ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
 ต าแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
  1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
  2. เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
  3. มีศักยภาพระบบ Logistics เพ่ือลดต้นทุนภาคขนส่งและการผลิต 
  4. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 
  5. มีแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการผลิตและระบบลดภัย
พิบัติ วิสัยทัศน์ 
  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุลและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 
  2. สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
  4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 เป้าประสงค์ 
  1. เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารปลอดภัยที่ส าคัญระดับอาเซียน 
  2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
  3. บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
  2. สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  3. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 กลยุทธ์  
  1.พัฒนาระบบการผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน 
  2.ยกระดับผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ OTOP 
  3.ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย 
  4.พัฒนาระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
  5.พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน 

   แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
 วิสัยทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการ เรียนรู้ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่”  
  นิยามเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วย  
   1. การศึกษามีคุณภาพ  
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   2. สุขภาวะอนามัยที่ดี (กาย จิต สังคม)  
   3. สิ่งแวดล้อมดี   
   4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
   5. เป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด  
 พันธกิจ(Missions):  
  1. ผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
  2. อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อม เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม  
  3. การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับวิถี ชีวิตสมัยใหม่  
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  
  5. ก าหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
  6. การบริหารจัดการ การศึกษา ศาสนา สังคม และการสาธารณสุข ให้มีความพร้อมต่อการ 
ให้บริการประชาชน 
 เปูาประสงค์รวม (Goals):  
 1. สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเกษตร ปลอดภัย และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้  
  ตัวชี้วัดตามเปูาประสงค์รวมที่ 1  
   1.1 อัตราขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4  
   1.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับรอง มาตรฐาน  
     - ข้าว ร้อยละ 5  
     - โคนม ร้อยละ 2  
     – สัตว์น้ า ร้อยละ 2  
   1.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่าย OTOP (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3)  
   1.4 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7)  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  
  ตัวชี้วัดตามเปูาประสงค์รวมที่ 2  
   2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 3  
   2.2 ร้อยละของต าบลที่มีด้านการด าเนินงานด้านการ จัดการสุขภาวะ ร้อยละ 70  
   2.3 จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพร้อมในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
   2.4 ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีร้ายแรง  
   2.5 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดที่มีจ านวน ผู้เสพ/ผู้ค้าลดลง ร้อยละ 25  
   2.6 จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึน 100 ไร่  
   2.7 จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้ รับการฟ้ืนฟูบูรณะ เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย  
 ต าแหน่งการพัฒนา (Postinguing)  
   – แหล่งผลิตข้าวปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร (อ้อย, มันส าปะหลัง ไก่เนื้อ โคนม)  
   - ส่งเสริมและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเมืองเก่าทางธรรมชาติ และที่ มนุษย์สร้างขึ้น man made) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างมูลค่าเพ่ิมการผลิตอาหาร ปลอดภัย  
 เปูาประสงค์: เพ่ิมรายได้ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
  กลยุทธ์:  
  1. ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ มาตรฐาน  
  2. สร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและ อาหารปลอดภัย  
  3. ส่งเสริมการบริหารสินค้าเกษตรปลดภัย และพลังงาน ทดแทน  
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 ตัวชี้วัด :  
  1. ร้อยละเฉลี่ยที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากผลผลิตทาง การเกษตร (ร้อยละ 3)  
  2. ร้อยละของจ านวนฟาร์มที่ได้การรับรองมาตรฐาน (ร้อยละ 25)  
  3. จ านวนพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์เพิ่มข้ึน (จ านวน 500 ไร่)  
  4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการเปูาหมาย (ร้อยละ 3)  
  5. ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มีผลการด าเนินงานไม่ ขาดทุน (ร้อยละ 75)  
  6. ร้อยละที่ลดลงของต้นทุนการผลิต (ร้อยละ 5) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  
  เปูาประสงค์: รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
 กลยุทธ์:  
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
  2. ส่งเสริมการน าเรื่องราวมาสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว  
 ตัวชี้วัด:  
  1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
  2. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
  3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
  4. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  
 เปูาประสงค์:  
  1. ประชาชนมีศักยภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิตและมีค่านิยมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบทอดศาสนา  
  2. ประชาชนมีสุขภาวะ กายจิต สังคมท่ีดี  
  3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุลและสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 กลยุทธ์:  
  1. เสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตและมีค่านิยมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดศาสนา  
  2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  
  3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  5. สร้างความตระหนักและจิตส านึกด้านสถาบันเพ่ือความ ปรองดองสมานฉันท์ 
  
 ตัวชี้วัด:  
  1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 3)  
  2. ร้อยละของต าบลที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการ สุขภาวะ  
  3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความพร้อมในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
  4. ร้อยละของการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีร้ายแรง  
  5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดที่มีจ านวนผู้เสพ/ ผูค้้าลดลง  
  6. จ านวนพื้นที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน  
  7. จ านวนของแหล่งน้ าที่ได้รับการฟ้ืนฟูบูรณะเพ่ือแก้ปัญหา ภัยแล้งและอุทกภัย 
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 ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
  1. แหล่งผลิตข้าวปลอดภัยและแปรรูปสินค้าเกษตร (อ้อย, มันส าปะหลัง , ไก่เนื้อ , โคนม)  
  2. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวเมืองเก่า ทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น (man made) 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนเข้มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด ารงชีวิตด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
        แนวทางการพัฒนา 
   1. การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงขยายถนน ซอย ราง ท่อ
ระบายน้ า ทางเท้าทุกสาย ให้เพียงพอแก่ประชาชน 
2. ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3. จัดหาและพัฒนาให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพ 
 2. พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์การและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
 3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนประชาชนในชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถของ
ตนและสภาพแวดล้อม 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2. ควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
 3. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้ดอ้ยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. พัฒนาเพิ่มศักยภาพการให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอุบัติภัย สาธารณภัยใน
ชุมชน 
 2.3 เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 เป้าประสงค์   
  1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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  2. ระบบสาธารณูปโภคท้ังไฟฟูา ประปา (น้ าบาดาล) มีความทั่วถึงเพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
 เป้าประสงค์  
  1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพการเกษตร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  2. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
  3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  4. ก าจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดมลพิษ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 เป้าประสงค์  
  1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรม  
  3. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย  
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการท่องเที่ยวในจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
 เป้าประสงค์  
  ประชาชนมีการออกก าลังกายและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 
 เป้าประสงค์  
  1.บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
  2.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
  3.ดูแลและปูองกันสาธารณภัยที่อาจเกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

 2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 ตัวช้ีวัด 
  1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
  2. ถนนทุกสาย ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ าใช้งานได้ 
  3. ท านบดินและเข่ือนกั้นตลิ่งพัง,ประตูน้ า,ฝาย ที่ได้มาตรฐาน 
  4. อาคารสิ่งปลูกสร้างที่สาธารณะประโยชน์ บ้านมีความมั่นคงแข็งแรง 
  5. ประชาชนมีไฟฟูาเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                   
  6. ระบบไฟฟูาส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ประชาชนได้รับความสะดวก 
  7. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาท่ีได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
  1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพการเกษตร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
  2. แหล่งน้ าในพ้ืนที่สามารถน ามาใช้ท าการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
  3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  5. พ้ืนที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
  6. แหล่งน้ า ปุาไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ตัวช้ีวัด 
  1. นักเรียนระดับประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และ
อาหารกลางวันครบทุกคน 
  2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
  3. โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษาได้รับการสนับสนุนการด้านศึกษา กีฬาและวิชาการ 
  4. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ครบทุกคน 
  5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมส่งเสริมทาง
 ศาสนา 
  6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง 
  2. จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
  3. พ้ืนต าบลชัยบาดาลและต าบลมะกอกหวานเป็นเขตปลอดโรคไข้เลือดออก หรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 
 ตัวช้ีวัด   
  1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
  2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
  3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
  4. จ านวนสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนมีจ านวนครบตามเกณฑ์ก าหนด 
  5. อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้     
  6. ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือมีขวัญก าลังใจ 
  7. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ  
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลต าบลให้มี
ความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
  2.เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่ง
เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  



-82- 
 

 

  3.เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
  4.เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
  5.เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 กลยุทธ์ 
  1. การให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงขยายถนน ซอย ราง ท่อ
ระบายน้ า ทางเท้าทุกสาย ให้เพียงพอแก่ประชาชน 
  2. ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
  3. จัดหาและพัฒนาให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาส่งเสริมด้านอาชีพ 
  2. พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
  3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนตามรูปแบบที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของตนและสภาพแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  2. ควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 
  3. ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนและการดูแลสุขภาพตนเอง ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมืองการบริการและพัฒนาบุคลากร 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. พัฒนาเพิ่มศักยภาพการให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านอุบัติภัย สาธารณภัยใน
ชุมชน  
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
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  ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
  ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน  
  ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ระยะยาว
ลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี พ.ศ. 2579 2558 ยุทธศาสตร์ ด้านความ มั่นคง ยุทธศาสตร์ ด้านการ
สร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ คน ยุทธศาสตร์ด้าน การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้าน การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการ
ภาครัฐ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2560 2561 2562 
2563 2564 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามท่ี ส านักงานฯ เสนอ โดยมีความเห็น เพ่ิมเติมว่าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุ แผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 14 15 31 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis 
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 

-   การเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งตลาดที่ส าคัญ 

-   มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ
แวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 

-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถ 
   ติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก

ตัดผ่าน 
- มีความร่วมมือกันทุกฝุายไม่มีความขัดแย้ง

กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งเพาะปลูกพริกที่ได้รับรองคุณภาพจาก

หน่วยงานต่าง ๆ  
 
 
 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา

เส้นทางคมนาคม เส้นทางขนส่งสินค้า 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้

ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืช
ที่เป็นอาหารเพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 

จุดออ่น 
-  ขาดการจัดการด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
    ปัญหาดินเค็ม 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ

ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่ม 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  แหล่งท่องเที่ยวมีน้อย ซึ่งขาดการ

ปรับปรุงและส่งเสริม  
เช่น แหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่
บริเวณตลาดปลา หมู่ที่ 4  
ต.ชัยบาดาล 
-   เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีขาด

โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

อุปสรรค 
-สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน / อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม ขาด
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-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสบืสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อม
อารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาในต าบลที่มีความ
พร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างความ
พร้อมให้เป็นแหล่งวฒันธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตจิะท าให้ภายในจังหวัดมีการ

จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นต่างๆ      ในเขตจังหวัด 

-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ให ้องค์การบริหารสว่นต าบล. มีอ านาจ
หน้าที่จัดการศึกษา 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 

ระเบียบวินยั 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภค

ฟุุมเฟือยแพร่กระจายเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ  เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้า

มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้
กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรง
มากขึ้น ท าลายวิถีชี วิตดั้ งเดิมของ
ประชาชน  

 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อได้ตลอดทั้ง

ท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้ องค์การบริหารส่วน
ต าบล.มีรายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไปพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานรวมทั้งด้านอ่ืน ๆ  

 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นไป

อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดใน
การน าไปพัฒนา 

-  ขาดแคลนแหลง่น้ าขนาดใหญ่ส าหรับ
น าไปผลิตน้ าประปา 

อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลีย่นแปลงจาก

สภาวะโลกร้อน การเกิดภยัธรรมชาติที่
รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อม
โทรมเรว็กวา่ปกต ิ

 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลประจ าอ าเภอที่ใกล้ รวมทั้งมี

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัย
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ถึง 3 แหง่ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับ
หนึ่ง 

-   มีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุที่เอาใจใส่ในการให้ความส าคัญ
เรื่องสุขภาพผู้สูงอายุในองค์การบรหิารสว่นต าบลชยั
บาดาล 

โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเปน็พ้ืนที่ไม่ห่างไกล 

และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านพัฒนาการเมืองและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา

ท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาให้บรกิารอยา่งรวดเร็ว ถูกต้อง

และเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น า มี

ศักยภาพในการบริหารงาน 
-   ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มีความเป็นตัวของ

ตัวเองสูง 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการ

กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาสการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้

ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
- มีองค์กรชุมชน เช่นกรรมการหมู่บ้านกลุ่มสตรี อสม. /

กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
 โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542 ได้ให้อ านาจหน้าที่อบต. ในการจัดบริการ
สาธารณะทางด้านสวสัดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
กว้างขวางมากขึ้น 

-   นโยบายรฐับาลในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแหง่ชาต ิ

 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ  ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี

อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
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 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการ
ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุุมเฟือย  
 
 
 

-ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล จาก
การได้ท าประชาคม    หมู่บ้าน  และใช้ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ข้อมูล  กชช ๒ค.  และข้อมูลการจัดท า
แผนแม่บท   ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  สรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลชัยบาดาล

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พ้ืนที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมู่บ้าน 

ส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝน
ตกจะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเปน็บ่อ 
 
 
๑.๒  ปัญหาไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอ 

      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านซึ่งไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรม ความเสยีหายแก่ทรัพย์สินของ
ประชาชนได ้

๑.๓ ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ไม่มีน้ าประปาใช้ทุกครวัเรือน ระบบ
ประปาที่มีอยู่ขณะนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ใช้ของราษฎร        

     - ไม่มีภาชนะส าหรบัเก็บกักน้ าเพ่ือการ
บริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้

ส าหรับการเกษตร 

 
 
 

-พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 
องค์การบริหารสว่นต าบลชัย
บาดาลยงัประสบปัญหาการ
คมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

องค์การบริหารสว่นต าบลชัย
บาดาล 
 
 
 
-หมู่ 1 และหมู่ที่ 8 ต้องการ
ขยายเขตประปา 
 
 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล จดั
งบประมาณในการก่อสร้างและปรบัปรุง
ตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชยับาดาล อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมขึ้น 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
- ขยายเขตประปา/ก่อสร้างประปาเพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 
 
 
 
 
 
-องค์การบริหารสว่นต าบลชัยบาดาล.จัดสรร
งบประมาณให้การในการขุดลอก หว้ย,หนอง,
คลอง,บึง ในพ้ืนที่การเกษตร,ขุดเจาะบ่อ
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องค์การบริหารสว่น
ต าบลชยับาดาล. 

 

บาดาลเพ่ือการเกษตร,ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร,คลองสง่น้ า,คลองระบายน้ า  

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี

อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรบับริการ 
- ประชาชนบางสว่นวา่งงาน และแรงงานแฝง 

เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม 
-  ผลผลติทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงนิกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
-  ประชากรวยัท างานที่ไม่มี

งานท า และงานที่ท าอยู่ไม่
มั่นคง 

-  เยาวชนบางสว่นที่จบ
การศึกษาภาคบังคับแลว้
ไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไป  

-  กลุ่มสตร/ีกลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.จัด
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
- ส่งเสริมใหร้าษฎรรวมกลุ่มในการประกอบ

อาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 

๓.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 

และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า ยาอี 
- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะววิาท ซึ่ง

เกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ท าให้
ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลชัย
บาดาล 

 
 

- นโยบายของรฐับาลในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.
ด าเนินการเชิงรุกรว่มกับฝุายปกครอง
และต ารวจ ในการปูองปราม ตรวจค้น 
จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบ าบัดกลุ่มผู้
ติดยาและกลุ่มเสีย่ง 

- แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ  

- งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมขึ้น 

 
 

๔.  ปัญหาด้านการเมืองการบรหิาร 

     ลักษณะของปัญหา 
-    งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

การปกครอง 
 
 

 
 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารสว่น
ต าบลชยับาดาลต าบล 

 

 
- จัดสรรงบประมาณในการจดัส่ง

บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน 

- เน้นการมีสว่นรว่มของประชาชนใน
การบริหารจัดการ 

- การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนดา้น
การเมือง การปกครอง 
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5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการดา้นข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง 

ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้/ ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวฒัน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวฒันธรรมตะวันตกเขา้มามี
อิทธิพลต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละทิ้ง
วัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
        

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.จัดสรร

งบประมาณในการส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามของ
ท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุดชุมชน/ที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 

 
 

๕.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลานกีฬา/
สวนสาธารณะ 

- การใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค้างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

 
 
องค์การบริหารสว่นต าบลชัยบาดาล. จัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการ 

- ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 

- ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 

  
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/ทาง

สาธารณะ เพ่ิมขึ้นทุกป ี
-  ห้วย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชส้ารเคมี 
และปัญหาดินเค็ม  

 
 
 

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ  
- ที่สาธารณะ ล าคลอง  

 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล.จัดหา

ที่รองรับขยะ ที่อาจมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 
- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกการใชว้ัสดุจาก

ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และ
เกิดมลพิษ 

-  องค์การบริหารสว่นต าบลชยับาดาล.จัด
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกปุา การ
ปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
การปรับปรงุภูมิทัศน์ เป็นต้น 

 
 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 บริบทภายในภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน  
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  (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ 
๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
  (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔  
  (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
  (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อย
ละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐  
  (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ  
  (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ 
ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–
๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวม
จะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) 
ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการ
พัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
ส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คน
ไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
แรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 
 ความเหลื่อมล้ า 
  ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มี
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โอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ 
ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ 
อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่าง
เท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ความเป็นเมือง 
  การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและ
เมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่
ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้ง
ปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมี
ต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มาก
ขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีจ านวนมาก 
 การบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้าง
โอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และ
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนิน
นโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 บริบทภายนอก 
  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
  องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่
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กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทย
ที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
  การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสาน
ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ 
เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันลดลง 
 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
  (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 
   (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 
๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและ
วัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตใน
ประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
  (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการ
ค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ า
ปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ
แบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ 
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ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
  (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง  
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และ
ลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
  (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
  ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
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                       ส่วนท่ี 4 การติดตามและประเมินผล  

  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลใช้แนวทางการพิจารณาติดตามปะเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลง
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่กหนดให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น 
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  20  คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  20  คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์  60  คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   10  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   10  คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด   10  คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์  5  คะแนน 
(5) กลยุทธ์  5  คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน 
(8) แผนงาน  5  คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน 

  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
     ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
  2.4 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน 

  (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง       
          งบประมาณได้   ถูกต้อง  5  คะแนน 
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   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  5  คะแนน 
   (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ   
                       สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)   5  คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5  คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  คะแนน 
   (8) โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง 
                       ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5  คะแนน 

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5  คะแนน 
(10) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 

                       ได้รับ  5  คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 
  คะแนนรวม  100  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน) 
 
    3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับปัญหาประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น และเชิงคุณภาพอย่างไรซึ่งสามารถวัดผล
ได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้  

3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ มท 0810.2/ว 0600 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (2) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
แบบที่ 1 แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 (3) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
3.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

 แบบที่ 3/2 แบบประมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
ภาพรวม 

http://www.dla.go.th/


-13- 
 

 

  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่
ละยุทธศาสตร์ 

 แบบที่ 3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริการขององค์กรปกครองส่วน
ต าบล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

3.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
 ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ  หรือคณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น  

 
   ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 
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ส ำเนำคู่ฉบับ 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
เรื่อง  รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
 *************************** 

 
เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ 

–  ๒๕๗๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗  ลงวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ส าหรับเทศบาลต าบลใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดประชุมประชาคมระดับต าบล  เพ่ือที่บุคคลที่อยู่ในท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ได้มาประชุมกัน  เพ่ือร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา  
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่นและประกาศการประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ทั้งนี้  ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล) ได้ก าหนดรูปแบบประชาคมท้องถิ่น (ประชาคม
ระดับต าบล)  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว      

 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐)  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล จึง
ประกาศรูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล)  เพ่ือให้ผู้ที่มีรายชื่อในรูปแบบประชาคม
รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าร่วมประชุมประชาคมดังกล่าวได้  ใน.......................................  พ.ศ. 
๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  รายละเอียดรายชื่อตาม
รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับต าบล) ที่แนบท้ายประกาศนี้   

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่              กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

       (ลงชื่อ) ..........................................................     
                        (นายจักรี  นาประสิทธิ์)   

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล
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