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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ  เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลขนาดกลาง ตั้งอยูํหมูํที่ 7 ต าบล

คลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 19,862 ไรํ หรือประมาณ 31.78 
ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของอ าเภอปากพนัง  โดยมีระยะทางหํางจากอ าเภอปากพนัง ประมาณ 9 
กิโลเมตร ตั้งอยูํด๎านทิศตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีระยะทางหํางจากศาลากลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช ประมาณ  26 กิโลเมตร 

 

องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ ได๎รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารสํวนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
และเป็นราชการบริหารสํวนท๎องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 จัดตั้ง
ขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ลงวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2539  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล  
ล าดับที่ 701  จากจ านวนการจัดตั้งครั้งที่ 2 รวม  2,143 แหํง )ลงวันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2539  โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลํม  113 ตอนพิเศษ 6 ลงวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช๎เมื่อ
วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539   
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อาณาเขตติดต่อ 

  ทิศเหนือ         ติดตํอต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  และต าบลคลองน๎อย อ าเภอปากพนัง 
            จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศใต๎            ติดตํอต าบลบ๎านใหมํ  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    ทิศตะวันออก   ติดตํอต าบลหูลํอง  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก     ติดตํอต าบลต าบลคลองน๎อย อ าเภอปากพนัง   
       

           1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ เป็นพ้ืนที่ราบลุํมมีตกชุก  เหมาะแกํการท า

การเกษตร  ท าสวน ในฤดูฝนมีน้ าทํวมขัง 
           1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือตั้งอยูํในเขตร๎อน ฝั่งทะเลด๎านตะวันออกของภาคใต๎ มี
ลมทะเลพัดผํานประจ า ท าให๎อากาศไมํร๎อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผํานประกอบกับต าบลคลองกระบือ อยูํในเขตภูมิอากาศ
ร๎อน แบํงฤดูกาลได๎ 2 ฤดู คือ  

ฤดูร๎อน ชํวงระยะเวลาตั้งแตํ   เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน  ของทุกปี   
อากาศคํอนข๎างร๎อนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย  27  องศาเซลเซียส 

ฤดูฝนแบํงออกเป็น 2 ชํวง คือ 
            1. ฤดูฝนระยะแรก ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต๎ 
            2. ฤดูฝนระยะที่สอง  ชํวงระยะเวลาตั้งแตํเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได๎รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ท าให๎มีฝนตกหนักหนาแนํน  
 

          1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว  พ้ืนที่ราบลุํมเหมาะแกํการปลูกข๎าว  ท าการเกษตร 

          1.5  ลักษณะของแหล่งน้้า 
มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหลํงน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและแหลํงน้ าสร๎าง

ขึ้นโดยองค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ ได๎ด าเนินการปรับปรุงกํอสร๎างขึ้นใหมํ เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

แหลํงน้ าธรรมชาติ      
 -   ล าน้ า , ล าคลอง              14    แหํง 
 -   บึง , หนอง และอ่ืน ๆ         2     แหํง 
แหลํงน้ าสร๎างข้ึน       

                               -   บํอบาดาล (บํอน้ าโยก)        3    แหํง 
                               -   ประปาหมูํบ๎าน                 2    แหํง 
            1.6 ลักษณะของไม๎และปุาไม๎ 

ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือไมํมีปุาไม๎  แตํมีต๎นไม๎ที่ชาวบ๎านปลูกลักษณะของไม๎เป็นไม๎
ยืนต๎น  ผลัดใบ   
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2. ด้านการเมือง การปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

     ต าบลคลองกระบือ ประกอบด๎วย จ านวนหมูํบ๎าน  13 หมูํบ๎าน พ้ืนที่ทั้งหมด 19,862 ไรํ  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง ต้าแหน่ง 
1 บ๎านงาม   นายประดิษฐ์  แดงเอียด ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 1 
2 บ๎านงาม (บ๎านนาตีน)   นางเนียบ  นนทรังสี ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 2 
3 บ๎านงาม (บ๎านนาตก)   นายสมศักดิ์  คงเมือง ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 3 
4 บ๎านตรงบน   นายเจริญ  ปังเอ้ียน ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 
5 บ๎านเกาะพุด   นางชะอํอน  เดชศรี ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 5 
6 บ๎านหัวไทร   นายทวี  สุขอินทร์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 6 
7 บ๎านเสม็ดเอน   นายนิโรจน์  เอียดแก๎ว ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 7 
8 บ๎านคลองสุขุม   นายสรพงศ์  หนูแก๎ว ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 8 
9 บ๎านบางสระ   นายวยากรณ์ บุญกาญจน์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 9 

10 บ๎านบางอิฐ  นายคฑายุทธ  สุทธิรักษ์ ก านันต าบลคลองกระบือ 
11 บ๎านปากโอ  นายวรรณชัย  หนูเอียด ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 11 

12 บ๎านคลองน๎อย  นายประโยชน์  จินดาวัฒน์ ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 12 

13 บ๎านคลองควาย  นายณรงค์  รัตนบันดาล ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 13 

  
            2.2  การเลือกตั้งท้องถิ่น  

 ข้อมูลการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระบือ 
ในปี พ.ศ. 2555  องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ ได๎จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารสํวนต าบลและนายกองค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ  ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น  พ.ศ. 2545 เนื่องจากคณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล  รวมทั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลได๎หมดวาระลง โดยแบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น 13  เขต (ตามเขต
หมูํบ๎าน  13  หมูํบ๎าน) 

 
 

ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม   2555  ดังนี้ 
 

เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ้านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย 
ผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
1 98 50 51.02 45 90 2 4 3 6 
2 237 185 78.06 181 97.84 3 1.62 1 0.54 
3 396 297 74.99 293 98.65 4 1.35 0 0 
4 241 200 82.99 198 99 1 0.5 1 0.5 
5 327 266 81.34 257 96.66 7 2.63 2 0.75 
6 524 386 73.66 359 93.01 21 5.44 6 1.55 
7 439 324 73.80 316 97.53 6 1.85 2 0.62 
8 396 269 67.93 265 98.51 4 1.51 0 0 
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เขตเลือกต้ัง
ที ่

จ้านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย 
ผู้ไม่ประสงค์
ลงคะแนน 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 
9 610 464 76.10 457 98.50 7 1.51 0 0 

10 346 252 72.83 249 98.81 3 1.20 0 0 
11 256 193 75.40 187 96.90 5 2.60 1 0.52 
12 471 369 78.34 367 99.46 2 0.54 0 0 
13 475 320 67.37 306 95.62 10 3.12 4 1.25 
รวม 4,816 3,575 74.23 3,480 97.34 75 2.09 20 0.55 

 
รายช่ือผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

ผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  1. นายสนชัย  สังขศรี   ต าแหนํง นายกอบต.คลองกระบือ 

2. นายสมจิต  อินทร์จันทร์  ต าแหนํง รองนายกอบต.คลองกระบือ  
3. นายกิตติศักดิ์  ภูํร๎อย   ต าแหนํง รองนายกอบต.คลองกระบือ  
4. นายสันติชัย  นาคคง   ต าแหนํง เลขานุการนายกอบต.คลองกระบือ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระบือ  และ เลขานุการสภา อบต.   ประกอบด้วย  
1. นายอนุสรณ์    ศิริสมบัติ  ต าแหนํง ประธานสภาอบต.คลองกระบือ 
2. นายมนูญ     มูลสิทธิ์   ต าแหนํง รองประธานสภาอบต. 
3. นายวาณิชย์    จงคง   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 1 
4. นายแวว    ณ  นคร   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 2 
5. นางวิภาดา    บัวทอง   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 2 
6. นายนัฐพล    คงเมือง   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 3 
7. นายจันทร์    หนูเอียด   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 3 
8. นายเสริม    นาคสิงค ์  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 4 
9. นายพิชัย    ทองแก๎ว   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 5 
10. นายสุพจน์    มาศศรี   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 5 
11. นายจตุรงค์   รักษาพล  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 6 
12.นายเพียร    ด าพริก   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 6 
13. นายมาศ    สุวรรณแก๎ว  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 7 
14. นายวิลาศ    สุวรรณสังข์  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 8 
15. นายเรวัฒน์    บุญโชติ   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 10 
16. นางประจวบ    พาสกล   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 11 
17. นายชีพ     คงกล๎า   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 11 
18. นางละเวง     จันทร์ด า  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 12 
19. นายประทีป   ชุมศรี   ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 13 
20. นายฉัตรภานุ   จินดาวงศ ์  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 13 
21. นายธณกฤต   คงวารินทร์  ต าแหนํง สมาชิกสภาอบต.หมูํ 8  

เลขานุการสภาฯ  
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 โดยในการเลือกตั้งท๎องถิ่น ได๎ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎ 
บริหารท๎องถิ่น พ.ศ.2545  และตามค าสั่ง/ประกาศหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ดังนี้ 
 1. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ 1/2557 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่น
หรือผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 (กรณีครบวาระ) 
 2.  ประกาศคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ 85/2557 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
 3. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได๎มาซึ่งสมาชิกสภาท๎องถิ่น
เป็นการชั่วคราวในกรณียุบสภาท๎องถิ่น ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (กรณียุบสภาท๎องถิ่น) 
 ดังนั้น การเลือกตั้งท๎องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการฯ โดยเครํงครัด 
 

3.ประชากร 
           3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 

      ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  6,016 คน แยกเป็นชาย 3,005 คน หญิง  3,011 คน จ านวน 
1,837  ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 19,862 ไรํ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ข๎อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ๎าน (วันที่  มกราคม 25๖๒) ส านักงานทะเบียนอ าเภอปากพนัง 
    
 
 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
จ้านวน 

(ครัวเรือน) 
1 บ๎านงาม 53 55 108 34 
2 บ๎านงาม (บ๎านนาตีน) 129 144 273 75 
3 บ๎านงาม (บ๎านนาตก) 196 160 356 89 
4 บ๎านตรงบน 149 150 299 90 
5 บ๎านเกาะพุด 239 241 480 135 
6 บ๎านหัวไทร 340 365 705 208 
7 บ๎านเสม็ดเอน 281 282 563 186 
8 บ๎านคลองสุขุม 265 230 495 172 
9 บ๎านบางสระ 381 398 779 263 

10 บ๎านบางอิฐ 218 221 439 129 
11 บ๎านบางโอ 166 175 341 99 
12 บ๎านคลองน๎อย 307 291 598 181 
13 บ๎านคลองควาย 281 299 580 176 

  3,005 3,011 6,016 1,837 
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           3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

 ข๎อมูลอายุและจ านวนประชากรในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ จ านวน 13  หมูํบ๎าน จ าแนกตาม  
ชํวงอายุแบบสากล  ดังนี้ 

 

ชํวงอายุ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม 
101 ปี ขึ้นไป 1 4 5 

96-100 ป ี 5 6 11 
91-95 ป ี 12 23 35 
๙6-90 ป ี 25 58 83 
81-85 ป ี 77 98 175 
76-80 ป ี 81 128 209 
71-75 ป ี 105 134 239 
66-70 ป ี 107 143 250 
61-65 ป ี 142 156 298 
56-60 ป ี 161 181 324 
51-55 ป ี 201 224 425 
46-50 ป ี 222 222 444 
41-45 ป ี 249 238 487 
36-40 ป ี 276 220 496 
31-35 ป ี 216 188 404 
26-30 ป ี 230 203 433 
21-25 ป ี 211 206 417 
16-20 ป ี 205 168 373 
11-15 ป ี 115 146 297 

6-10 ป ี 148 138 286 
1-5 ป ี 142 116 258 

น๎อยกวํา 1 ปี 23 28 51 
รวม 3,005 3,011 6,016 

 

  (ข๎อมูลที่มา : ข๎อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ๎าน (วันที่  มกราคม  25๖๒) ส านักงานทะเบียน
อ าเภอปากพนัง 
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4. สภาพทางสังคม 
            4.1 ด้านการศึกษา  ประกอบด๎วยสถานศึกษา  6  แหํง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แหํง  ดังนี้ 
  (1)  โรงเรียนวัดสุขุม  เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรทาง
การศึกษา ดังนี ้

นายสมชัย  ชํวยทอง  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดสุขุม 
        -   ครู , อาจารย์                                  จ านวน       6    คน 
        -   นักเรียนระดับประถมศึกษา            จ านวน      36    คน 
        -   นักเรียนระดับอนุบาล       จ านวน        8    คน 
  (2)  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บ้ารุง  เป็นโรงเรียนขยายเขตโอกาสเพียงแหํงเดียวใน
ต าบลคลองกระบือ  เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต๎น  มีบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

นายธีระ  หมวดจันทร์   ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดฝุาพระบาทราษฏร์บ ารุง 
       -   ครู , อาจารย์                                   จ านวน       9    คน 
       -   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น        จ านวน      15    คน 
       -   นักเรียนระดับประถมศึกษา                  จ านวน      32    คน 
       -   นักเรียนระดับอนุบาล                    จ านวน        7    คน 
  (3)  โรงเรียนวัดบ้านงาม  เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 
  นายสุจินต์  กิตติบงกช ครูช านาญการ  รักษาราชการแทน  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบ๎านงาม 
                                 -   ครู , อาจารย์                          จ านวน        3    คน 
                                 -   นักเรียนระดับประถมศึกษา           จ านวน      19    คน 
                                 -   นักเรียนระดับอนุบาล                 จ านวน        5    คน 

(4)  โรงเรียนวัดสามแพรก  เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 

นายสุเทพ  ชุมศรี ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดสามแพรก 
                                -   ครู , อาจารย์                           จ านวน        4    คน 
                                -   นักเรียนระดับประถมศึกษา            จ านวน      35    คน 
                                -   นักเรียนระดับอนุบาล                   จ านวน      12    คน 

(5) โรงเรียนวัดตรงบน  เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6  มีบุคลากรทาง
การศึกษา ดังนี ้ 

นายธวัชชัย  เพชรศรี  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดตรงบน 
                                -   ครู , อาจารย์                             จ านวน        4   คน 
                                -   นักเรียนระดับประถมศึกษา              จ านวน       30  คน 
                                -   นักเรียนระดับอนุบาล             จ านวน         5  คน 
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 (6)  โรงเรียนวัดมหิสสราราม  เปิดสอนตั้งแตํระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มี

บุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
นายสวาท  วงศ์ชํวย  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดมหิสสราราม 

                                -   ครู , อาจารย์                              จ านวน        3   คน 
                                -   นักเรียนระดับประถมศึกษา               จ านวน       22  คน 
                                -   นักเรียนระดับอนุบาล                      จ านวน       6   คน 

 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต้าบลคลองกระบือ  มี  2  แห่ง   
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระบือ  

      -   เด็กนักเรียน    จ านวน      41   คน 
      -   ครู คศ.1    จ านวน       -     คน 
      -   ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก            จ านวน       2    คน 
(2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดตรงบน   
      -   เด็กนักเรียน         จ านวน     27   คน 
      -   ครู คศ.1    จ านวน      1    คน 
      -   ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก            จ านวน      1    คน 
(ข๎อมูล  ณ  วันที่  10 มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 

     

                     -ในพ้ืนที่มีศูนย์การศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.ต าบลคลองกระบือ) จ านวน  
1 แหํง  หมูํที่ 2 บ๎านนาตีน  ต าบลคลองกระบือ  
 
 สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา  มีวัด  รวม  6   แห่ง  1 ส้านักปฏิบัติธรรม  ได้แก่ 

1. วัดสุขุม 
2. วัดมหิสสราราม 
3. วัดสามแพรก 
4. วัดบ๎านงาม 
5. วัดฝุาพระบาทราษฎร์บ ารุง 
6. วัดตรงบน  
7. ส านักปฏิบัติธรรมวัดปุากายแก๎ว 
 

      4.2 ด้านการสาธารณสุข 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านตรงบน  ให๎บริการด๎านสาธารสุขพ้ืนฐานแกํ

ประชาชน  6  หมูํบ๎าน  คือ  บ๎านงาม หมูํที่ 1 , บ๎านนาตีน หมูํที่ 2 , บ๎านนาตก หมูํที่ 3 , บ๎านตรงบน หมูํที่ 4 , 
บ๎านเกาะพุด หมูํที่ 5  และบ๎านบางโอ หมูํที่ 11  มีบุคลากรประจ า ดังนี้ 

นางนิวรณ์  แซํค๎าง ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านตรงบน 
1. นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      จ านวน    1   คน   
2. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    จ านวน    1   คน 
3. เจ๎าพนักงานสาธารณสุข     จ านวน    -    คน 
4.  ลูกจ๎างชั่วคราว      จ านวน    1   คน     
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านบางสระ  ให๎บริการด๎านสาธารณสุขพ้ืนฐาน  แกํ
ประชาชน  7  หมูํบ๎าน  คือ  บ๎านหัวไทร หมูํที่ 6 , บ๎านเสม็ดเอน หมูํที่ 7 , บ๎านคลองสุขุม หมูํที่ 8 ,  บ๎านบางสระ หมูํ
ที่ 9 , บ๎านบางอิฐ หมูํที่ 10 , บ๎านคลองน๎อย หมูํที่ 12  และบ๎านคลองควาย หมูํที่ 13  มีบุคลากรประจ า ดังนี้ 

นายพิชัย  เทิดธรรมปราการ  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านบางสระ 
1.  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      จ านวน    1   คน   
2.  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ       จ านวน    1   คน 
3.  ลูกจ๎างชั่วคราว      จ านวน    2   คน     

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้้า 100 %   

4.3  อาชญากรรม   
ต าบลคลองกระบือมีหนํวยงานองค์กร และศูนย์ปฏิบัติการด๎านความรักษาความปลอดภัยและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด๎วย  
- ปูอมยามที่พักสายตรวจประจ าต าบลคลองกระบือ จ านวน 1 แหํง  ตั้งอยูํหมูํที่ 13  บ๎านคลองควาย  
- ศูนย์อปพร.ต.คลองกระบือ    จ านวน   1   แหํง     
- ศูนย์ปฏิบัติการก๎ูชีพ – กู๎ภัย อบต.คลองกระบือ     จ านวน   1   แหํง   

  

  4.4 ยาเสพติด 
  องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด
องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ (ศป.ปส.อบต.คลองกระบือ) เป็นหนํวยงานสนับสนุนชํวยเหลือการ
ปฏิบัติหน๎าที่ บูรณาการภาคีเครือขํายรํวมกับ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากพนัง  ปกครองอ าเภอปากพนัง
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลคลองกระบือ  หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง ศูนย์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพ
ติดภาคประชาชนต าบลคลองกระบือ ฝุายปกครองต าบลคลองกระบือ และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ต าบลคลองกระบือ ในการออกพ้ืนที่เฝูาระวังปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ พบวําปัญหายาเสพติดทุก
หมูํบ๎านยังมีเสพยาเสพติด  ซึ่งฝุายทุกองค์กรจะต๎องชํวยกันดูแล เฝูาระวัง สอดสํอง การแก๎ไขปัญหาขององค์การ
บริหารสํวนต าบลคลองกระบือสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  
การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  เป็นอ านาจหน๎าที่ของอ าเภอ ต ารวจ ฝุาย
ปกครอง แล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือให๎ความรํวมมือในการสนับสนุนชํวยเหลือ อ านวย
ความสะดวกการปฏิบัติหน๎าที่ของทุกภาคสํวนเสมอมา  
                

  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ ให๎บริการสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานงานจัดท าบัตรผู๎พิการ 
4. ให๎บริการรถกู๎ชีพ-กู๎ภัย กับประชาชนเจ็บไข๎-ปุวย ในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ   
    โดยให๎บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โทรศัพท์   093-7506864 
๕. ตั้งงบประมาณรายจํายประจ าปี ให๎ความชํวยเหลือสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎ในต าบลคลองกระบือ  
๖. ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 
   ฯลฯ 
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 5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ  มีเส๎นทางการคมนาคมที่ใช๎เป็นเส๎นทางหลักในการสัญจรไปมา
ระหวํางต าบลคลองกระบือกับที่วําการอ าเภอปากพนัง คือ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4013 ซึ่งตัดผํานหมูํที่ 
7,8,9 และ 10 ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก  และติดตํอกับต าบลคลองน๎อยและต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  
โดยมีถนนในระดับตํางๆ ตามโครงการก าหนดระบบถนนภายในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดแบํงประเภท  
หน๎าที่การใช๎สอย  และการให๎บริการโดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงโครงขํายในระบบต าบลและหมูํบ๎าน ทั้งนี้ เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมติดตํอประชาชน  ประกอบด๎วย 

1. ระดับอ าเภอมีเส๎นทางหลักท่ีส าคัญ  1  สาย  ได๎แกํ 
 - ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4013  นครศรีธรรมราช - ปากพนัง  การเดินทางติดตํอบนเส๎นทางสาย

นี้  มีรถโดยสารประจ าทางและรถรับจ๎างใช๎ในการเดินทาง 
2. ระดับต าบล  มีเส๎นทางส าคัญ  3  สาย  ได๎แกํ 
- ทางหลวงชนบทสายเสม็ดเอน - บางคุระ 

 - ทางหลวงชนบทสายบางสระ – เกาะรุ๎ง 
 - ทางหลวงชนบทสายคลองน๎อย - หัวปุาขลู 
และเส๎นทางการคมนาคมภายในต าบล เชื่อมระหวํางหมูํบ๎าน รวมทั้งเส๎นทางเข๎าสูํพื้นที่ท าการเกษตรกรรม มีถนน 
คสล.  ถนนหินคลุก  ถนนดิน  ตัดผําน   
       -  ถนนลาดยาง      6    สาย 
 -  ถนนคอนกรีต   24    สาย 
 -  ถนนหินคลุก /ลูกรัง   39    สาย  
 -  ถนนดิน      2    สาย 
 

      5.2 การไฟฟ้า 
   ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ มีกระแสไฟฟูาใช๎ไฟฟูาใช๎ทุกหมูํบ๎าน แตํยังไมํ
ครบทุกครัวเรือน และมีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะครบทุกหมูํบ๎าน แตํยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

            5.3 การประปา 
       ประชากรในพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค จากระบบน้ าประปา

ยังไมํครอบคลุมทุกหมูํบ๎าน มีหมูํที่มีน้ าประปาใช๎ทั้งหมูํบ๎าน  คือ หมูํที่ 6,7 ,9,10 และหมูํที่ 13  และ หมูํที่  8 มี
น้ าประปาใช๎เพียงบางสํวน และ หมูํที่ 4 และหมูํที่ 1๑,๑๒  ใช๎ระบบประปาหมูํบ๎าน สํวนที่เหลือไมํมีน้ าประปาใช๎ซึ่ง
ปัจจุบันนี้มีปัญหาจากการขาดแคลนน้ าใน ฤดูแล๎งเนื่องจากแหลํงน้ าดิบใต๎ดินมีระดับต่ าลง  

 

          5.4 โทรศัพท์ 
      ในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือทุกหมูํบ๎าน ใช๎โทรศัพท์เคลื่อนที่  AIS  TRUE  DTAC ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเชื่อมโยงเครือขํายอยํางกว๎างขวาง  ระบบการสื่อสารรวดเร็ว และมีจุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล  
จ านวน  1 แหํง ตั้งอยูํที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ  

 

          5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
     ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล๎ที่สุด ได๎แกํ ไปรษณีย์อ าเภอปากพนัง  
 
 
 



 
 

11       

           

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

           6.1 การเกษตร 
                องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือมีพ้ืนที่โดยประมาณ  31.78  กิโลเมตร หรือคิดเป็นเนื้อที่
ประมาณ  19,862  ไรํ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ 70  เชํน การท านา  การท าไรํ
นาสํวนผสม  ไม๎ผลไม๎ยืนต๎นที่ปลูก ประเภท  ส๎มโอ  มะนาว  มะพร๎าว  ปาล์ม  สน  การท าสวนผัก ประเภท  
ผักคะน๎า  ผักชี  แตงกวา  ฟักทอง    โดยแบํงเป็นพื้นที่ท าการเกษตรดังนี้ 
 พ้ืนที่ท าการเกษตร    จ านวน  13,917    ไรํ 
 พ้ืนที่ท านา      จ านวน  11,106    ไรํ 
 พ้ืนที่ปลูกส๎มโอ     จ านวน      200     ไรํ 
 พ้ืนที่ปลูกผัก     จ านวน      316     ไรํ 
 พ้ืนที่ท าการเกษตรอื่นๆ    จ านวน   2,295     ไรํ 
 พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ของการประปา   จ านวน     458      ไรํ 
 พ้ืนที่อยูํอาศัย     จ านวน   5,487     ไรํ 

          6.2 การประมง 
      ต าบลคลองกระบือ อาชีพทางด๎านการประมง  ได๎แกํ  การเลี้ยงกุ๎ง  การเลี้ยงปลาน้ าจืด ประเภท  

ปลาดุก  ปลาหมอ  ปลานิล 

6.3 การปศุสัตว์ 
 ต าบลคลองกระบือ มีการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
เชํน  การเลี้ยงไกํ เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต๎น 

          6.4 การบริการ 
             อํูซํอมรถยนต์        3 แหํง 
       ร๎านซํอมรถยนต์  ๓ แหํง 

      ร๎านเสริมสวย        ๕ แหํง 
      ร๎านซํอมมอเตอร์ไซด์       ๔ แหํง 
      ร๎านค๎า        34 แหํง  

          6.5 การท่องเที่ยว 
     ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ ไมํมีแหลํงทํองเที่ยว   
 

          6.6  อุตสาหกรรม 
  เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีต าบลคลองกระบือสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งปัจจุบันยังไมํ
การประกอบอุตสาหกรรมตํางๆ ในพ้ืนที่แตํอยํางใด 
 

 ปั๊มน้ ามัน  จ านวน   3    แหํง 
        โรงน้ าแข็ง        จ านวน    1    แหํง 
     ร๎านค๎า                 จ านวน  34   แหํง 

โรงแรม   จ านวน    2    แหํง 
ร๎านตัดผม  จ านวน    ๕    แหํง 
ร๎านเชื่อมเหล็ก  จ านวน    1    แหํง 
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ร๎านซํอม   จ านวน    7    แหํง 
บ๎านเชํา   จ านวน   13   แหํง 

 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์  

    1. โรงผลิตน้ าดื่ม    จ านวน    1   แหํง            
    2. ร๎านค๎าชุมชน     จ านวน  34   แหํง  
    3. ปั้มน้ ามันหยอดเหรียญ  จ านวน    3   แหํง   
    4. ร๎านซํอมรถยนต์   จ านวน    3   แหํง 
    5. ร๎านซํอมรถมอเตอร์ไซค์    จ านวน    ๔   แหํง  
    5. ร๎านเสริมสวย     จ านวน    4   แหํง 
    6. ร๎านค๎าวัสดุกํอสร๎าง    จ านวน     -   แหํง 
    7. โรงรับซื้อของเกํา    จ านวน    1   แหํง 
    ๘. โรงผลิตน้ าดื่มชุมชน          จ านวน    ๓   แหํง 
    ๙. โรงน้ าแข็ง   จ านวน    2   แหํง 
    ๑๐.โรงขนมจีน  จ านวน    2   แหํง 
    

         กลุํมอาชีพ 
          องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ  สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนในพ้ืนที่ได๎มีการรวมกลุํม  เชํน  

กลุํมวิสาหกิจชุมชน  กลุํมเศรษฐกิจชุมชน  เป็นต๎น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมอาชีพ  สร๎างงาน  สร๎างรายได๎  สํงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ให๎ดีขึ้น  โดยแตํละกลุํมต๎องรํวมกันด าเนินการกิจกรรมให๎บรรลุผลอยํางเป็นรูปธรรม  
กลุํมตํางๆ ที่เกิดจากการรวมกลุํมของประชาชน  เชํน  กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมธนาคารหมูํบ๎านสุขุมพัฒนาสามัคคี  หมูํที่ 
6  กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงสุกรเสม็ดเอน  หมูํที่ 7  กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมเลี้ยงโคริมคลองสุขุม  หมูํที่ 8  กลุํมเย็บ
ผ๎าส าเร็จรูป  หมูํที่ 9  กลุํมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง หมูํที่ 9  กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมแมํบ๎านรักชาติสามัคคี  หมูํที่ 9  
กลุํมสตรีอาสาพัฒนา  หมูํที่ 10  กลุํมวิสาหกิจชุมชนสํงเสริมอาชีพสตรีบ๎านบางอิฐ  หมูํที่ 10  กลุํมวิ สาหกิจ
ชุมชนกลุํมแปรรูปพริกมหิสสราสามัคคี  หมูํที่ 10  กลุํมสตรีอาสาพัฒนา  หมูํที่ 12  กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํม
เลี้ยงโคพื้นเมืองบ๎านคลองควาย  หมูํที่ 13  กลุํมวิสาหกิจชุมชนกลุํมแปรรูปผลิตภัณฑ์บ๎านคลองควาย  หมูํที่ 13  
กลุํมชาวนา  กลุํมแมํบ๎าน  กลุํมออมทรัพย์  กลุํมกองทุนหมูํบ๎าน  เป็นต๎น 

 

 6.8 แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํในต าบลคลองกระบือประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชํนท านา  ดังนั้น
แรงงานสํวนใหญํมาจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือและประชาชนบางสํวนประกอบอาชีพรับจ๎างเป็น
แรงงานอยูํตํางพ้ืนที่   
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

          ๗.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนสํวนใหญํ หมูํที่ 1-13 นับถือศาสนาพุทธ  ศาสนสถาน วัด มีจ านวน  6 วัด  1 ส านัก
ปฏิบัติธรรม  ได๎แกํ 
  1. วัดบ๎านงาม   ตั้งอยูํหมูํที่  1  บ๎านงาม 
  2. วัดตรงบน   ตั้งอยูํหมูํที่  4  บ๎านตรงบน 
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 3. วัดสุขุม   ตั้งอยูํหมูํที่  6  บ๎านหัวไทร   
4. วัดฝุาพระบาทราษฏร์บ ารุง ตั้งอยูํหมูํที่  ๘  บ๎านคลองสุขุม 
5. วัดสามแพรก   ตั้งอยูํหมูํที่  9  บ๎านบางสระ   

  6. วัดมหิสสราราม  ตั้งอยูํหมูํที่  10 บ๎านบางอิฐ 
  7. ส านักปฏิบัติธรรมวัดปุากายแก๎ว ตั้งอยูํหมูํที่ 10 บ๎านบางอิฐ 
          ๗.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
   ต าบลคลองกระบือ มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีเป็นประจ าทุกปี ได๎แกํ   

- ประเพณีวันสงกรานต์(รดน้ าขอพร) 
- เทศกาลวันขึ้นปีใหมํ   
- งานประเพณีบุญเดือนสิบ   
- งานชักพระ   
- การแขํงขันกีฬาต าบล ( สากล , พ้ืนบ๎าน ), ประเพณีสงกรานต์ 
- แหํเทียนเข๎าพรรษา 
- เวียนเทียนวันส าคัญ ( วันมาฆบูชา , วันอาสาหบูชา , วันวสิาขบูชา ) 
- งานอุปสมบท 
- งานมงคลสมรส  ฯลฯ 

๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่โดดเดํน  คือ การรักษาโรคสมัยโบราณ ได๎แกํ หมอพํนเริม 

หมอน้ ามัน  เชํน แขนขาหัก  
 ภาษาถ่ิน  การใช๎ภาษาสื่อความหมายในท๎องถิ่น  ภาษาใต๎   

องค์กรชุมชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
 - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  

- อาสาสมัครชุมชน(อช.)   
 - ก านัน  ผู๎ใหญํบ๎าน 
 - กลุํมแมํบ๎าน 
 - กลุํมองค์กรตํางๆ  

๗.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดํน  คือ  

- ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   
- ขนมข้ีมอด   
- ข๎าวย า   
- พริกปุน   
- กล๎วยตากพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นต๎นฯลฯ 

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๘.1 น้้า  น้ าที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน น้ าบาดาล และน้ าดิบจากแหลํงน้ า
ธรรมชาติในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ ดังนี้ 
  

 ล าคลอง มีจ านวน  12 สาย มีน้ าไหลผํานท าให๎สามารถประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได๎แกํ  
 1. คลองสุขุม  หมูํที่  6 ,7,8,10,11 และ หมูํที่ 12               
 2. คลองเกาะพุด หมูํที่ 4,5 และหมูํท่ี 11    
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 3. คลองหัวไทร  หมูํที่  6,8 และหมูํท่ี 11   
 4. คลองปากมาบ  หมูํที่ 6        
 5. คลองบางสระ  หมูํที่ 6 และหมูํที่  11 
       6. คลองลัด หมูํที่  4, 5,8 และ หมูํที่  11      

      7. คลองตรงบน  หมูํที่ 4 และหมูํท่ี  5 
      8. คลองนาโพธิ์  หมูํที่ 1,2และ หมูํที่ 3 
      9. คลองบางไทร  หมูํที่ 9,10 และ หมูํที่  12 
    10. คลองควาย  หมูํที่  13 
    11. คลองสามแพรก  หมูํที่  9,13 
    12. คลองบางลึก  หมูํที่  13 

  -ประปาหมูํบ๎าน จ านวน  2 แหํง ได๎แกํ   
1. บ๎านตรงบน  หมูํ 4  จ านวน 1 แหํง 

  2. บ๎านคลองน๎อย  หมูํ 12  จ านวน 1 แหํง 
 

๘.2 ป่าไม้   
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือไมํมีปุาไม๎สํวนมากจะเป็นไม๎ที่ปลูกเอง 

๘.3 ภูเขา   
ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือไมํมีภูเขา 

          ๘.4   คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ 
            ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย 
ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  
ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ ปัญหาคือ ไมํสามารถที่จะน าน้ าจากแหลํงธรรมชาติใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ ต๎องอาศัย
การขยายเขตน้ าประปาให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนการกํอสร๎างระบบประปา  หมูํบ๎าน วางทํอประปา 
เพ่ือใช๎ในการอุปโภค  -  บริโภคการขุดลอกคลองธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการกักเก็บน้ า การขุดลอกคลองระบายน้ า
และสํงน้ าเพ่ือการเกษตรให๎เพียงพอตํอความต๎องการ  ปัญหาด๎านขยะ  องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ   ยังไมํมี
ที่ดินส าหรับทิ้งขยะเป็นของตนเอง  ได๎ใช๎บริการการก าจัดขยะที่เทศบาลเมืองปากพนัง   และประชาชนบางสํวนอาศัย
วิธีการฝังกลบและเผาท าลายในที่กลางแจ๎ง ในการแก๎ไขปัญหา โดยจัด รณรงค์ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีความรู๎เรื่อง
การบริหารจัดการขยะอยํางเป็นระบบ และไมํทิ้งขยะในแมํน้ าล าคลอง ริมถนนสาธารณะชํวยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล๎อม
ให๎ต าบลคลองกระบือให๎นําอยูํ 

   ต าบลคลองกระบือ ประกอบอาชีพทางการเกษตร และปลูกพืชอายุสั้น  โดยปลูกพืชหมุนเวียน ท า
ให๎ดินไมํเสื่อมคุณภาพ ใช๎ปุ๋ยชีวภาพ ท าให๎พืชผลทางการเกษตรได๎ผลผลิตดี  และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนน
สาธารณะเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวรอบต าบลคลองกระบือให๎มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบล
ให๎รํมรื่นสวยงาม ให๎เป็นต าบลนําอยูํ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

15       

 
๙. ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
         ๙.๑  ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านงาม ต้าบลคลองกระบือ อ้าเภอปากพนัง  

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน   30  ครัวเรือน 

 420  ไร ํ
 70   กก./ไร ํ  4,000  บาท/ไรํ 6,500  บาท/ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

   -    ครัวเรือน 
   -    ไรํ 

       กก./ไร ํ      -     บาท/ไรํ      -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนปาล์มน้ ามัน     6   ครัวเรือน 
100  ไรํ 

1,400 กก./
ไรํ 

7,500 บาท/ไรํ 14,000 บาท/
ไรํ 

สวนมะพร๎าว    30  
ครัวเรือน 
  80   ไร ํ

1,400 กก./
ไรํ 

7,500 บาท/ไรํ 14,000 บาท/
ไรํ 

สวนมะนาว ...5... ครัวเรือน 
...5.... ไรํ 

2,000 กก./
ไรํ 

500 บาท/ไรํ 3,000 บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) พืชผัก 
 
2)........................ 

 
  15   
ครัวเรือน 
    30  ไร ํ
   -    ครัวเรือน 
   -    ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
...พ้ืนที่อ่ืน ๆ.......... 

   -    ครัวเรือน 
   140  ไร ํ

    -   กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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๙.2 ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 2 (บ้านนาตีน) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน   30  ครัวเรือน 

 500  ไร ํ
  450  กก./
ไรํ 

 4,000  บาท/ไรํ 6,500  บาท/ไรํ 

 นอกเขต       
     ชลประทาน 

  20   
ครัวเรือน 
 350   ไร ํ

 200  กก./
ไรํ 

    -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวน...ปาล์มน้ ามัน......     8   ครัวเรือน 
 150  ไร ํ

100 กก./ไรํ 58,000 บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวน............................     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวน............................    -    ครัวเรือน 
    -    ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย    -    ครัวเรือน 
    -    ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด    -    ครัวเรือน 
    -    ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง    -    ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

   -    กก./ไรํ     -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

   -   ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -    บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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๙.๓ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 3 (บ้านนาตก) 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน ....60..

ครัวเรือน 
..1,890.....ไรํ 

....50.. กก./
ไรํ 

....4,000..บาท/
ไรํ 

..5,500.. บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนพริก    20   
ครัวเรือน 
  30   ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนปาล์ม    11   
ครัวเรือน 
  50   ไรํ 
 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนปาล์ม    11   
ครัวเรือน 
  50   ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวนมะนาว ...5.... ครัวเรือน 
....4.... ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวนมะพร๎าว 
 

  70   
ครัวเรือน 
 100   ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ...................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 

 

๙.๔ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 4 (บ้านตรงบน) 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน   18  ครัวเรือน 

 280 ไรํ 
 5.50  กก./
ไรํ 

 3,000 บาท/ไรํ  3,575  บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนพริก    15  ครัวเรือน 
  80   ไรํ 

 500  กก./
ไรํ 

 5,000 บาท/ไรํ  30,000บาท/
ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนปาล์ม   12   ครัวเรือน 
  250  ไร ํ

1,000 กก./
ไรํ 

 1,500 บาท/ไรํ 4,500 บาท/ไรํ 

สวนมะพร๎าว   1๕  ครัวเรือน 
 150  ไร ํ

 300  กก./
ไรํ 

  800  บาท/ไรํ  1,800 บาท/ไรํ 

สวนผัก 
 

  9   ครัวเรือน 
  31   ไร ํ

 700  กก./
ไรํ 

 1,500  บาท/ไรํ  3,500 บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ...................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 

๙.๕ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 5 (บ้านเกาะพุด) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน   16  ครัวเรือน 

  293  ไร ํ
  800  กก./
ไรํ 

 4,000  บาท/ไรํ  6,200   บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนปาล์ม     27  
ครัวเรือน 
  240  ไร ํ

  500  กก./
ไรํ 

 1,000 บาท/ไรํ   2,500 บาท/
ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนมะพร๎า    80   
ครัวเรือน 
  280  ไร ํ

  200 กก./
ไรํ 

  1,000 บาท/ไรํ  1,600 บาท/ไรํ 

สวนมะนาว   7   ครัวเรือน 
  16   ไร ํ

  30   กก./
ไรํ 

  1,000  บาท/
ไรํ 

  1,500 บาท/
ไรํ 

สวน........................... 
 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
๙.๖ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 6 (บ้านคลองหัวไทร) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน   12   

ครัวเรือน 
  190 ไร ํ

  600  กก./
ไรํ 

 4,000  บาท/ไรํ  4,200   บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนปาล์ม    36   
ครัวเรือน 
  465   ไร ํ

  500  กก./
ไรํ 

 1,200 บาท/ไรํ  2,000 บาท/ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนมะพร๎าว    8   ครัวเรือน 
  40   ไร ํ

  80  กก./ไร ํ   300  บาท/ไรํ   800  บาท/ไรํ 

สวนพริก   12   
ครัวเรือน 
  80   ไร ํ

1,300 กก./
ไรํ 

 5,000 บาท/ไรํ  5,500 บาท/ไรํ 

สวน........................... 
 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 



 
 

21       

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 

    -     ไร ํ
    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
๙.๗ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 7 (บ้านเสม็ดเอน) 
สรุปภาพรวมหมูํที่ 1-13  ต าบลคลองกระบือ อ าเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

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

  80  ไร ํ
  400  กก./
ไรํ 

 3,500  บาท/ไรํ  6,800  บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนมะพร๎าว    21   
ครัวเรือน 
  30   ไร ํ

  80   กก./
ไรํ 

  800  บาท/ไรํ   800  บาท/ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนปาล์ม    3   ครัวเรือน 
  18   ไร ํ

  700  กก./
ไรํ 

  2,000  บาท/
ไรํ 

  7,000 บาท/
ไรํ 

สวนกล๎วย   10   
ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ  1,800  บาท/ไรํ  1,800 บาท/ไรํ 

สวนพริก,พืช,ผัก 
 

  12   
ครัวเรือน 
  10    ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 



 
 

22       

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 

    -     ไร ํ
    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

๙.๘ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 8 (บ้านคลองสุขุม) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน   15   

ครัวเรือน 
  250  ไร ํ

  600  กก./
ไรํ 

 4,000  บาท/ไรํ  6,000  บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนปาล์ม    60   
ครัวเรือน 
  300   ไร ํ

  420 กก./
ไรํ 

 3,000  บาท/ไรํ  1,800  บาท/
ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนมะพร๎าว    12   
ครัวเรือน 
  50   ไร ํ

  250  กก./
ไรํ 

  800  บาท/ไรํ   1,500  บาท/
ไรํ 

สวน...........................     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวน........................... 
 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 

    -     ไร ํ
    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ........................ 
 
2).......................... 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
๙.๙ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 9 (บ้านบางสระ) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

    -     ไร ํ
    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 นอกเขต       
     ชลประทาน 

  7    ครัวเรือน 
  87   ไร ํ

  800  กก./
ไรํ 

 2,500  บาท/ไรํ  5,200  บาท/
ไรํ 

2) ท าสวน สวนมะพร๎าว    34   
ครัวเรือน 
  70   ไร ํ

  125  กก./
ไรํ 

  500  บาท/ไรํ   3,300 บาท/
ไรํ 

 
 
 
 
 
 

สวนปาล์ม    5    ครัวเรือน 
  130   ไร ํ

 400  กก./
ไรํ 

 1,500  บาท/ไรํ  1,840  บาท/
ไรํ 

สวน...........................     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวน........................... 
 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 

    -     ไร ํ
    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ........................ 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
 
๙.๑๐ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 10 (บ้านบางอิฐ) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา  ในเขตชลประทาน     -   ครัวเรือน 

    -     ไร ํ
    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวนปาล์ม     6   ครัวเรือน 
  54   ไร ํ

  300  กก./
ไรํ 

 1,200  บาท/ไรํ  1,500 บาท/ไรํ 

 
 
 
 
 

สวนมะพร๎าว    12   
ครัวเรือน 
  77   ไร ํ

 100  ผล./
ไรํ 

  240  บาท/ไรํ  1,000 บาท/ไรํ 

สวนส๎มโอ   1   ครัวเรือน 
  12  ไร ํ

 500  กก./
ไรํ 

  600  บาท/ไรํ  4,000 บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 สวนผสม 

 
  11   
ครัวเรือน 
  67   ไร ํ

  150  กก./
ไรํ 

  450   บาท/ไรํ  1,0000 บาท/
ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ..พริกข้ีหนู........ 
 
2)...ผักคะน๎า....... 

 
   1   ครัวเรือน 
  5    ไร ํ
   1   ครัวเรือน 
  3    ไร ํ

 
  700  กก./

ไรํ 
 

1,000 กก./
ไรํ 

 
  1,200  บาท/

ไรํ 
 

 2,000บาท/ไรํ 

 
 1,750 บาท/ไรํ 
 
 6,000 บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
 
๙.๑๑ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 11 (บ้านบางโอ) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา ในเขตชลประทาน   16  ครัวเรือน 

   259  ไร ํ
  800  กก./
ไรํ 

 4,000  บาท/ไรํ  4,500  บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวน.....ปาล์ม.........    22  ครัวเรือน 
 223   ไร ํ

  250  กก./
ไรํ 

  750   บาท/ไรํ  1,250  บาท/
ไรํ 

 
 

สวน......มะพร๎าว..........    7   ครัวเรือน 
  21   ไร ํ

 250  ผล./
ไรํ 

  500  บาท/ไรํ  2,500 บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 
 
 
 

สวน............................     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวน........................... 
 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
๙.๑2 ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 12 (บ้านคลองน้อย) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา ในเขตชลประทาน   20  ครัวเรือน 

  375  ไร ํ
  700  กก./
ไรํ 

 4,000  บาท/ไรํ  4,900  บาท/
ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวน.....ปาล์ม.........    37  ครัวเรือน 
  583   ไร ํ

  350  กก./
ไรํ 

 1,800  บาท/ไรํ  1,750 บาท/ไรํ 

 
 
 

สวน......มะพร๎าว..........    19   
ครัวเรือน 
  130  ไร ํ

 100  ผล./
ไรํ 

  800  บาท/ไรํ   800  บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 
 
 

สวน........ส๎มโอ..........   3   ครัวเรือน 
  12  ไร ํ

......... กก./ไรํ 
(ยังไมํได๎รับผลผลิต) 

    -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

สวน......พริก............. 
 

  2   ครัวเรือน 
  5   ไร ํ

......... กก./ไรํ 
(ยังไมํได๎รับผลผลิต) 

    -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง     -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....................... 
 
2)........................ 

 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 
   -    ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -    กก./ไรํ 

 
    -     บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

 
    -    บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

 
๙.๑๓ ข้อมูลด้านการเกษตร หมู่ที่ 13 (บ้านคลองควาย) 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
1) ท านา ในเขตชลประทาน  167  

ครัวเรือน 
 972  ไรํ 

 600 กก./ไรํ  3,200  บาท/ไรํ  4,200 บาท/ไรํ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

    -   ครัวเรือน 
    -     ไร ํ

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 

2) ท าสวน สวน.....ปาล์ม.............    12  ครัวเรือน 
 250   ไรํ 

  900  กก./
ไรํ 

  800  บาท/ไรํ  900 บาท/ไรํ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิต
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดย
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
 
 
 
 
 
 

สวน.....กล๎วย..............    10   
ครัวเรือน 
  30   ไร ํ

400 กก./ไร ํ   200  บาท/ไรํ  400  บาท/ไรํ 

สวน.......มะพร๎าว........   40   
ครัวเรือน 
 150  ไรํ 

  500  กก./
ไรํ 

  800  บาท/ไรํ   500  บาท/ไรํ 

สวน............................ 
 

.......... ครัวเรือน 

.................... ไรํ 
......... กก./ไรํ ............. บาท/ไรํ ...............บาท/ไรํ 

3) ท าไรํ  ไรํอ๎อย .........ครัวเรือน 
..............ไรํ 

............กก./ไรํ ............. บาท/ไรํ .............บาท/ไรํ 

 ไรํข๎าวโพด .........ครัวเรือน 
..............ไรํ 

............กก./ไรํ ............. บาท/ไรํ .............บาท/ไรํ 

  ไรํมันส าปะหลัง ......... ครัวเรือน 
............ ไรํ 

.......... กก./ไรํ ..............บาท/ไรํ ..........บาท/ไรํ 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
1) ....พริก........... 
 
2)........................ 

 
  16  ครัวเรือน 
  30   ไรํ 
    -   ครัวเรือน 
................. ไรํ 

 
 200  กก./

ไรํ 
 

……-…กก./ไรํ 

 
  500  บาท/ไรํ 

 
……-……บาท/ไรํ 

 
 1,200,บาท/ไรํ 
 
……-…….บาท/ไรํ 

4) อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
..................... 

    -   ครัวเรือน 
    -   ไรํ 

    -    กก./ไรํ     -     บาท/ไรํ     -    บาท/ไรํ 
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ข้อมูลด้านแหล่งน้้าการเกษตร 
1) แหลํงน้ าธรรมชาติ 
 ล าคลอง  12 สาย มีน้ าไหลผํานท าให๎สามารถประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได๎แกํ  
  

 1. คลองสุขุม  หมูํที่  6 ,7,8,10,11 และ หมูํที่ 12               
 2. คลองเกาะพุด หมูํที่ 4,5 และหมูํท่ี 11    
 3. คลองหัวไทร  หมูํที่  6,8 และหมูํท่ี 11   
 4. คลองปากมาบ  หมูํที่ 6        
 5. คลองบางสระ  หมูํที่ 6 และหมูํที่  11 
       6. คลองลัด หมูํที่  4, 5,8 และ หมูํที่  11      

      7. คลองตรงบน  หมูํที่ 4 และหมูํท่ี  5 
      8. คลองนาโพธิ์  หมูํที่ 1,2และ หมูํที่ 3 
     9. คลองบางไทร  หมูํที่ 9,10 และ หมูํที่  12 
    10. คลองควาย  หมูํที่  13 
    11. คลองสามแพรก  หมูํที่  9,13 
    12. คลองบางลึก  หมูํที่  13 

  -ประปาหมูํบ๎าน จ านวน  2 แหํง ได๎แกํ   
1. บ๎านตรงบน  หมูํ 4  จ านวน 1 แหํง 

  2. บ๎านคลองน๎อย  หมูํ 12  จ านวน 1 แหํง 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 
2.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ  จะต๎องมีความสัมพันธ์ระหวํางแผน
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อน  การพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปีของประเทศไทยก าลังอยูํระหวํางการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติโดยรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปยํอได๎  
ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎
ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ การ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ   ๒ 
คณะ ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท า  รําง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
 คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลใน  การ
ยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการด าเนินการข้ันตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอ
ตํอ  สภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขา ในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระส้าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษที่ผํานมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและ                     
ในหลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงใน ด๎าน
ตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที ่“พ่ึงพาอุตสาหกรรม
และการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวําง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอยและในภาค
ชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพส าหรับ
ประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา  ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็
นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ 
ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการ
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แขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ทาให๎เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอการ
ร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึง
ล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ
แผํนดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ท าให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํ
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากข้ึน 
ประกอบกับ ในอนาคต ๒๐ ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
มีนัยส าคัญ ในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ  กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและ
รวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค์ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ ๑๐ ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป  และญี่ปุนุ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมข้ึนขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่
ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ย
ร๎อยละ ๕.๑ ในชํวง ๕ ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช๎า แตํ
ประเทศตํางๆ ขยายก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข๎างหน๎านี้ จะท าให๎ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํง
ปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 
 ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย
และยุโรปนั้น นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ  
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกนั โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนา
และน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้งน้ ามันซึ่ง
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แม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ 
รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 นอกจากนั้นยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกท่ีเข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบประมาณ
ด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะ
โลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  
กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมากข้ึน 
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎เงื่อนไข 
การเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช๎ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากข้ึน 
 ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีต              
ถึงปัจจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได ๎                   
ปานกลางมาตั้งแตํปี ๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํ                  
ปี ๒๕๕๓  และลําสุดในปี ๒๕๕๗  รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ตํอปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน 
อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐  
เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข  
บริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ 
มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น   ความ
รํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 
 นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการ
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถ
คุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด 
และสนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากข้ึน 
 แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามล าดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง                   
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาํ
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เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค์ความรู๎ เทคโนโลย ี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์   เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และลําช๎า 
การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคญัขณะที่ความเหลื่อมล๎า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

 ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได๎แกํ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยํางรวดเร็ว                 
ยํอมสํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จําย
ด๎านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจ ากัด                 
ด๎านทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความ
เป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคีสมานฉันท์
ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร๎างพื้นฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให๎เกิดความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการบริหาร
ราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว                   
จะสํงผลให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์                
เข๎มข๎นขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค์ความรู๎
เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สงํผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ตํางๆ เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจ ากัด  
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร๎างเพื่อแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํ
ประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอจากนี้
ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรมลง
ไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

 ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคต                   
การพัฒนาประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิด      
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก                
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และรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบ
ด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
เหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนใน
ชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจ าเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและ
แบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎องก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศ และกรอบการ
ท างานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอ             
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎                
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน  คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง  และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎
อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศจะน าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับ
รํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน              
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบาย                 
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง               
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จ าเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็น
ระบบขนานใหญํ เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํน
ปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 
 การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถ
น าไป สูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศไทยให๎
หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อม
ล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากัน
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะ
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ประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกัน
อยํางประสานสอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแหํง                       
เขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น                   

จ าเป็นจะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ              
ทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว                   
เพ่ือถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความ
เข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชนเอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน  มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร์ สรุปได๎ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่
มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                   (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น สร๎าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
                   (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับและรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
                   (๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
                   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํ
โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
                  (๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความ
เชื่อมั่นการสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น 
                  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อมโดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าท่ีเข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและ
รวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า มาเพ่ิมมูลคําและยกระดับ
หํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต๎น 

(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และ
โครงสร๎างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ 

สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหวําง
ประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

                  ๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร๎างความเขม๎แข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเรํง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุํงสูํ
การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
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(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงาน

ตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎
บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ ความ
รํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือที่สํวน
ราชการและหนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส้าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และ
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎าน
การจัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยําง
มีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การ
น าไปสูํการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 

2.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
 เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องสอดคล๎องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แตํทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑                       
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่  ๑๒ อยูํ
ระหวํางการด าเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ เอาไว๎แล๎ว 
 ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ                    
มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารสํวนต าบลจึงได๎น าทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให๎เหมาะสมกับสภาวการณ์
ขององค์การบริหารสํวนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
     ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย 

จะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนา
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
 (๑) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
 (๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (๔) การพัฒนาสูํความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ ๕ ตํอปี จนท าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยูํที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท าให๎ประเทศไทยได๎ 
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ ๘ ปีที่ผําน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ ๓.๒ ชะลอจากร๎อย
ละ ๕.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ ากวาํศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับท่ีจะท าให๎ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอ ตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จากสัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ ๔๑.๓ ในชํวงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร๎อยละ 
๒๕.๕ ในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัว
ของ การลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูํที่ประมาณร๎อยละ ๔.๙ ต่ ากวําสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร๎อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร๎อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค์ความรู๎และ
เทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง ท าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของ
บริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางข้ัน
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกวํา ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอตัวของก าลัง
แรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให๎ความสามารถในการแขํงขันระหวําง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาท่ีปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ ๙.๗ ตํอปีในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙  (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๑ ในชํวง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ขาดพลัง 

ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากข้ึน แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมใน 
ชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผํานมาและ
ยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
ร๎อยละ ๓.๓๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร๎อยละ ๒.๐๕ ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ท าให๎
ประเทศไทยจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด้าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให๎
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ์ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับ
ใกล๎เคียงกันอยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยตํอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว
มากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร๎อยละ ๓๗.๙ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ เป็นร๎อยละ ๔๒.๒ในชํวง 
๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการใช๎มาตรการทางการคลังในการ
กระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตํอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ตํางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลาง
ระหวํางประเทศท่ีมีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและ
ความสามารถในการแขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได๎จัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได๎จัดอันดับ
ไว๎ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจ
ประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได๎รับ
การจัดให๎อยูํในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให๎เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มี
รายได๎สูงโดย ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่ ๔๗ และด๎านเทคโนโลยี
ที ่๔๔  จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ 
และตลอดชํวงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผํานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP 
ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ ๐.๑๗ ตํอ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ ๐.๔๘ ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ ๕๓  
และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต ๎ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตํอ GDPในปี 
๒๕๕๕ ตามล าดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด๎านการวิจยั
และพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะ
อยูํที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบ
การขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการกจิการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน้ าประปายังกระจุกใน เขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน๎าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํ
ในเมือง และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ ากัด ยังไมํสามารถพัฒนาตํอ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการค๎ุมครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ ากัดตํอการท าธุรกิจใหมํและการ
ประกอบกิจการในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอ
ความต๎องการของอุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจ
ตํางประเทศ เป็นต๎น 

 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
   (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอยํางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมํสมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุํมวัยรุํนที่มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชํวงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในชํวงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวําในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
                       (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวําร๎อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุํม เจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช๎า ซึ่งจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป ก าลัง
แรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล๎านคนในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร๎อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖   และ
ร๎อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๒.๒ ตํอปีในชํวง ๑๐ ปีที่ผํานมา  (ป ี
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย ๑ เทําตัว และสิงคโปร์ ๕ เทําตัว และก าลัง
แรงงานกวําร๎อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเรชั่นวาย       
ซึ่งมีจ านวนร๎อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
                        (๓) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น สะท๎อนถึงภาระคําใช๎จํายด๎าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู๎สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน
จาก ๑๐.๓ ล๎านคน (ร๎อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล๎านคน (ร๎อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึน
ของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมใน
ก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ 
๗๘.๕ ของรายได๎ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
                ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คนในปี 
๒๕๔๓  เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัว



 
 

43       

มากที่สุดในชํวงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สํงผลให๎ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัว
เสี่ยงตํอการลํมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู ้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม  
คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ีเพ่ิมข้ึน
อยํางตํอเนื่อง โดยชํวงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ า 
สะท๎อนได๎จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีคําเฉลี่ยต่ ากวํา
ร๎อยละ ๕๐ นอกจากนี้  คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ 
พบวําปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมไทยเรํงดํวน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการกระจาย
รายได้ สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แตํความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดี
ขึ้นเล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อยํางไรก็ตามความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุด
แตกตํางกันถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได๎ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดชํวงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
 (๑) ความเหลื่อมล้้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองท่ีดินร๎อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 

         (๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐   ที่มีฐานะความ
เป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทํา 

        (๓) คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบวํา อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง ๓.๖ เทํา 

        (๔) ความเหลื่อมล้้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึงการ
คุ๎มครองมากข้ึน จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๕    เป็น 
๒.๔๗๑ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อยํางไรก็
ตาม แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทํา ในปี ๒๕๕๖ 

       (๕) ความเหลื่อมล้้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎าไมํถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู๎มี
รายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 
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๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ ๙๙.๙ ได๎รับความ
คุ๎มครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร๎อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ ๘.๓ ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล๎านคน สํวนผู๎พิการ
ได๎รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ ๘๙.๕ และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่
อยูํในครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยํางไรก็
ตามสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัย
ภายใต๎โครงการตํางๆตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มี
รายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แกํตัว ไมํรู๎จักเสียสละ ไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค์ความรู๎ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุํมท๎ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหํง 
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แหํง ในปี ๒๕๕๖ สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ ๓๒.๕๑  ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร๎อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในชํวงระยะเวลากวํา ๑๐ ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น น าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมากก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด๎วย พ้ืนที่ปุาไม๎จึงถูก
บุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปุาไม๎ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท้าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎
ประโยชน์ การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็น
เวลานาน 
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(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน์อื่นๆ 
จ านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท๎าให๎
พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา ๒.๓ ล๎านไรํ เหลือเพียง ๑.๕  ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๒ 
คิดเป็นการลดลงร๎อยละ ๓๔.๘ ท๎าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจังโดยไมํอนุญาตการตํอ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี ๒๕๓๔ และห๎ามการใช๎ประโยชน์อื่นๆ อยํางไรก็ตามในระหวํางปี๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล๎านตันลดลงจากป ี
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยําง
ตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการท าให๎ต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 
๒๕๕๕ ต๎องน าเข๎าเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๖ อยูํที่ระดับ ๑.๐๘ ล๎านบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ ๕๔ 
ของความต๎องการใช๎ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็น
ร๎อยละ ๗๖ของการน าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 
๖.๘ อยูํที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเทําน้ ามันดิบตํอวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทย
มีแนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร๎อยละ ๑ ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร๎อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด๎วย ๒๕ ลุํมน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหลํงเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าตามธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาลทั้งหมด                
๒๗ แอํง น้ าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล๎านล๎านลกูบาศก์เมตร มีศักยภาพที่
จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล๎านลูกบาศก์เมตรอยํางไรก็
ตามการพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ ากัดในเรื่องของความคุ๎มทุน เนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล๎านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ าของภาคสํวนตํางๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล๎านลูกบาศก์
เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล๎านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานทีก่ าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช๎
ประโยชน์เพียงร๎อยละ ๑๘ ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล๎านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๑๐ ตํอปี 
เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํมากขึ้น แตํยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได๎แกํฝุุนละอองก๏าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหมํ ขอนแกํน พบสารเบนซินเกินคํา
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มาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต๎นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงสํวนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแตํปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสํง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อยํางไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวํา
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล๎าดับ โดยความรํวมมือและการท างานระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง ๑๐ ปี ที่ผํานมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํงน้ าที่อยูํใน
เกณฑ์พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการ 
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดข้ึนได๎เพียงร๎อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ตามปริมาณความต๎องการใช๎พลังงานที่เพ่ิมข้ึน
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๏าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล๎านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๓.๓ ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชํวง 
๕ ปีที่ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ
ประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมมากข้ึนร๎อยละ ๑.๑ 
จึงสํงผลให๎ภาคดังกลําวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซ
เรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด้ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดนิ
ถลํม สร๎างความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎ง
เป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจ านวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัย
ธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล้ าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

 ๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 ๒.๔.๑ ด้านธรรมมาภิบาล 
 (๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วําสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูํในระดับท่ีต๎องเรํงแก๎ไข 
สถานการณ์ดังกลําว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยําง
เรํงดํวน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอยํางน๎อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรํงใส (๔) หลักความมีสํวนรํวม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ  (๖) หลักความค๎ุมคํา ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท๎องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์สํวนตน
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ทับซ๎อนกับผลประโยชน์รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจหน๎าที่
โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับนักการเมืองและข๎าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให๎ได๎งานจากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มากขึ้นสถาบัน
ทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม 
ขาดความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํ
เป็นกลาง ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 
 

  (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวําบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 
๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๗% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจดทะเบียนไทยให๎ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อมั่นแกํผู๎ลงทุนทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครฐัมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผํนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น ๓ สํวนได๎แกํ บริหารราชการ
สํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นท่ีใช๎หลักการกระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎
มอบอ านาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให๎ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.๒๕๔๕ มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น ๒๐ กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัด   ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจายอ านาจ
ให๎แกํ อปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และ 
พ.ศ.๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้นมีการใช๎
งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๓ สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร๎อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถํายโอนภารกิจไป
แล๎วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต๎องถํายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 
๙.๘๕๐ คนแบํงเป็นข๎าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจ าอยูํที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ๎างประจ า ๓,๐๙๘ คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต๎องการ
การแก๎ไขเชํน การทับซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การบริหารสํวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารสํวนต าบล ท าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท าให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ อปท. ซึ่งรายได๎ที่
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ท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ ๙.๙๐ ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ และ
เพ่ิมเป็นร๎อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร๎อยละ ๓๘.๕๒  และร๎อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับสํงผลให ๎อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน เชํน 
การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่
มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและ
แรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ ากัด 

 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎างรับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากข้ึนในชํวงที่รัฐเข๎ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพิ่มข้ึนและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรตํางๆ ยังไมํสามารถท่ีจะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวํา
ประเทศไทยได๎ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูํอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลกจะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได๎ ๓๕ คะแนน อยูํอันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียน พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์ สํวน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนน และมาเลเซียได๎ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน๎อย) 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 ๓.๑ บริบทภายใน 
 ๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
 ภายใต๎สมมติฐาน (๑) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๘ ในชํวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และร๎อยละ ๔.๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔                 
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ ๒.๑ โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๐ และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒ และร๎อยละ ๐.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต๎สมมุติฐาน
เหลํานี้ เศรษฐกิจไทยในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคํากลางของการ
ประมาณการร๎อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี ๒๕๗๑ 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง
อยํางถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเรํงขึ้น
เป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๐ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
(๒) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข๎าสูํ
การเป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะ
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เริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง  (๔) การ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (๕) ภาระการ
ใช๎จํายเพ่ือดูแลผู๎สูงอายเุพ่ิมขึ้นท าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดบัฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข๎อจ ากดัมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร ์สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไข
ดังกลําวท าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท าให๎คนไทยได๎รับการพัฒนา
อยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทโีลก 
 ๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต๎องแบก
รับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์วําในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให๎ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทยใน
ด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพ่ิมข้ึนช๎า ปัญหาการค๎า
มนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต๎น สศช. จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ข้ันต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยูํที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี 
 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้้า 
 ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ โอกาสการเข๎าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศ ที่
ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํ
ในกลุํมท่ีมีโอกาสและรายได๎สูง ท าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุํมคนจน
ร๎อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังสํงผลให๎
เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 ๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบ
ตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม  การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากข้ึน จะสํงผลให๎เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากข้ึน
นอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มากข้ึนจะมีสํวนเอื้อหรือท าให๎จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
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 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครฐั 
เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙  
หนํวยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต๎อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค 
และสํวนท๎องถิ่นรวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต๎องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม                  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 
 ๓.๒ บริบทภายนอก 
      ๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
     องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก
โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา สะท๎อน
ถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก โดยการ
เป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าวมากขึ้น
นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการสุขภาพ
ในรูปแบบตํางๆ รวมทัง้เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว 
    ๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค๎าท่ีมีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู๎เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต 
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท า
ให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 
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   ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
 (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความโปรํงใส
และสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ  
 ๑) การลดข๎อจ ากัดในด๎านอุปสงค์ในประเทศ  ๒) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศ
เพ่ือนบ๎านและ ๓) โอกาสในการใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคในระยะตํอไป  
 (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎า
และบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ 
เปิด เสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าข้ันปฐม แรงกดดัน
จากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคา๎
เกษตร สินค๎าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง 
ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล๎าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคตํอการ
สร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 
 (๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ และแนวโน๎ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะ
ในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบ
ความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  
 (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือขํายทางสังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสํงผลกระทบซ้ าเติมตํอ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํเกิดความเสี่ยงตํอ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความ
มั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
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 (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและ
เป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการ
แขํงขันทางการค๎า 
 ๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
 ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.๒๐๑๕ คือ การจัดท าเปูาหมายการพัฒนา             
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ 
ข๎อ และเปูาหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข๎อซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ
สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริม
ความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
    ๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ตํางๆ ทีป่ระเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํ
การเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
      ๔.๒ การก้าหนดต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและ   โลจิสติกส์ของ
ภูมิภาค    สูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตร
อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
   ๔.๓ เป้าหมาย 
    ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ า
กวําร๎อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
สํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๔.๐ ตํอปี) 
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 ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
 (๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
 ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
 ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
    ๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะ
ความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
สามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎าย
ระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํนสามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิมสัดสํวนความเป็นเจ๎าของ              
คนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
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ดิจิตอล 
  ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขําย
หลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษ
ระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวน         
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
       ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็น
สินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับท่ีจ าเป็น
ส าหรับการสร๎างความม่ันคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทาง
การเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห๎างหุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับท่ีเหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาค
บริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศเรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพ่ือรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย
ที่เก่ียวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและ
รองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุํม  คลัสเตอร์ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการ
ทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอื่นๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ 
สร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุน  ด๎าน
การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตัง้ส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการ
ให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน สูํสังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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 ๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 ๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  โดยชํวงวัย
เด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได๎
ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่
จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 ๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํ                    
เพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  
 (๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคน
เกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน และ 
 (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 
 ๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการ
เป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมา
ใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึง
ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 
 ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือขยาย
ผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

 ๕.๓ การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
 ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน ปรับโครงสร๎าง
คําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพ้ืนที่สร๎าง
หลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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 ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติ
และเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน 
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่
ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 
 ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให๎
เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน๎าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าและ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เชํน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 
 ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การค๎ุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษี
มรดกกฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 
    ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร๎อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสํง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอตํอความ
ต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
 ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า  
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความ
รํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวก
ทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 
 ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                       
ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดน
ระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

     ๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน าระบบ
สารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดย
สํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืน
และแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎าง
รายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
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ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน๎า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เชํน 
คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบาย
ระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดย
ก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน าแรํมาใช๎ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําในอนาคตบังคับใช๎
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว ทีม่ี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 
 ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับ
ระบบ สูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย เพ่ือให๎
ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร๎างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการ
จัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 
 ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแมํบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ
ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน้ าทํวม วางแผน
ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวน
สามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ๎าง
โครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎า
ตามกระบวนการยุติธรรม เชนํ คดีท่ีไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 
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 ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
 ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยง
ภาคสํวนตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)         
        ๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ              
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
รํางยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต๎น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกลําว
ด๎วย โดยในเบื้องต๎นได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว๎วํา 
“ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”        
         ทั้งนี้ ได๎มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด๎วย                 
๖ ยุทธศาสตร์  ได๎แกํ (๑) ยทุธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและ
เทําเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         เพ่ือให๎ทุกภาคสํวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปูาหมายอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กลําวข๎างต๎น จึงจ าเป็นจะต๎องมีการถํายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์
ชาติสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางบูรณาการ หนํวยงานภาครัฐที่ท าหน๎าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ใน
ระดับตํางๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวสิัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด๎านที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให๎ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึน้
ในชํวง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
     ๑.๒ การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกชํวงวัยเพ่ือให๎คนไทย       
เป็นคนดี คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง 
การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอสังคมสูงวัย มุํงเน๎นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ ๒๑ การปูองกันและควบคุมปัจจัยทาง 
สังคม ที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร๎างสุขภาวะที่ดี การสร๎างความอยูํดีมีสุขให๎ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร๎าง
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บทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุํงเน๎นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงทรัพยากร                 
แหลํงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข๎าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอยํางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงการศึกษาและการเรียนรู๎เพ่ือพัฒนา
คนได๎เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เน๎นการ
เรียนรู๎เพื่อสร๎างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสม  ตามกลุํมเปูาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
กระบวนการยุติธรรมอยํางเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสูํการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสูํการลด
ความขัดแย๎งในสังคมไทย   
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน ให๎ความส าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพ่ือรักษา
เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตํอยอดการสร๎างมูลคําเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร๎อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหมํ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต๎เงื่อนไข
การรักษาสิ่งแวดล๎อมและการใช๎ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพ
ที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชํน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรม
และบริการสร๎างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุํนยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ 
การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต๎น 

        ทั้งนี้ โดยจะให๎ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร๎างความเชื่อมโยงการ
ผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสร๎างผู๎ประกอบการและเกษตรกรรุํนใหมํ รวมถึงการสร๎างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต๎องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ตํอการค๎า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎า อันจะเป็นการสนับสนุนให๎เศรษฐกิจ             
ในภาพรวมขยายตัวได๎ไมํต่ ากวํา ร๎อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข๎าสูํการเป็นประเทศ
รายได๎สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต๎กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุํง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และ
การใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ ภายใต๎ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อมโดยเรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปลํอยก๏าซเรือน
กระจกลงร๎อยละ ๒๐ ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎พลังงาน เพ่ือปรับตัว
ไปสูํรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตํอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให๎ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยําง
ยั่งยืน 
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        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีสํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให๎ด ารงอยูํอยํางมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร๎างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบ
สุขและการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร๎าง
และพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในการแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคง (๕) สร๎างความเชื่อม่ันและ
พัฒนา  ความรํวมมือในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให๎สามารถปูองกัน
แก๎ไขปัญหาภัยคุกคามข๎ามชาติ ภัยกํอการร๎าย (๖) เสริมสร๎างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และปกปูอง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(๘) เสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหวํางประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบขําวกรองให๎มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง ให๎เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด๎าน
ความมั่นคง 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให๎การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีสํวน
รํวม มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่นโดยมี
ประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด๎วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ
ให๎บริการภาครัฐผํานเครือขํายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมี
สํวนรํวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่นโดยการปรับ
โครงสร๎างการบริหารงานท๎องถิ่นให๎เอ้ือตํอการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน และการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให๎ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะ
ชํวยสํงเสริมการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ ให๎ประสบผลส าเร็จและบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ตามกรอบในอนาคต
ประเทศไทย  ปี ๒๕๗๗ 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมํุงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎าน
การคมนาคมขนสํง การเชื่อมโยงเครือขํายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศที่ได๎
มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด๎านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหํางไกล 
และการใช๎ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อสร๎างอุตสาหกรรมใหมํของประเทศ ได๎แกํ อุตสาหกรรม
ระบบรางอุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและการผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช๎พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด๎านการสํงเสริมผู๎ประกอบการไทยในการสร๎างเครือขําย 
การขนสํงระหวํางประเทศ การพัฒนาบุคลากรด๎านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสํงจาก
ถนนสูํรางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให๎ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการ
เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด๎านบุคลากรวิจัย
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โครงสร๎างพื้นฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุํงให๎วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่จะชํวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆ ทั้งการสร๎างคุณคําและมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าและบริการ
ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสูํศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น เสริมสร๎าง
สังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสูํความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้ง
เพ่ือแก๎ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให๎กับภาคสํวนตํางๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให๎เกิด
กลไกบูรณาการระหวํางหนํวยงานและองค์กรตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง อันจะสนับสนุนให๎ประเทศไทยก๎าวสูํการแขํงขัน
ในศตวรรษหน๎าโดยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง และก๎าวไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูงในอนาคต 
       ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข๎อจ ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข๎อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให๎เข๎มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมตามมาตรฐานสากลสร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํรองรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูํภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให๎เป็นเมืองนําอยูํและ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของพ้ืนที่และสร๎างความอยูํดีมี
สุขให๎แกํประชาชนอยํางทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ  
และโครงการพัฒนาทําเรือน้ าลึกทวาย 
        ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค ให๎เกิดการประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวํางประเทศทั้งในเชิงรุก
และรับอยํางสร๎างสรรค์ โดยมุํงเน๎นการดูแลการด าเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตํางๆ ที่ไทย
มีความเกี่ยวข๎องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงาน
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค๎ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให๎เข๎าสูํมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก เป็นต๎น การเตรียมความพร๎อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศเพ่ือ
รองรับและสอดคล๎องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความรํวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต๎น การเสริมสร๎างความเชื่อมโยงกันระหวํางประเทศในอนุ
ภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ๎านและภูมิภาค และการสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให๎บริการ
ทางการศึกษา การให๎บริการด๎านการเงิน การให๎บริการด๎านสุขภาพ การให๎บริการด๎านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือในเอเชีย 
 
THAILAND 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบ
แหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่วํา “มั่นคง  มั่นคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตํางๆ เพ่ือปรับแก๎จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกความแบบใหมํ  ที่เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว  รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎ 

เพ่ือความเข๎าใจ “ประเทศไทย 4.0 “ ขอไลํเรียงเพ่ือให๎เห็นภาพ คือประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามี
การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอเนื่องตั้งแตํยุคแรก ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 1.0 “ เน๎นการเกษตรเป็นหลัก 
เชํน ผลิตและขาย พืชไรํ  พืชสวน หมู หมา กา ไกํ เป็นต๎น  ยุคที่สอง ขอเรียกวํา “ประเทศไทย 2.0” เน๎น
อุตสาหกรรมแตํเป็นยุคอุตสาหกรรมเบา  เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  เครื่องประดับ  เครื่อง
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เขียน กระเป๋า  เครื่องนุํมหํม เป็นต๎น  และปัจจุบัน (2559) จัดอยูํในยุคที่สาม ขอเรียกวํา “ ประเทศไทย 3.0” 
เป็นอุตสาหกรรมหนักและสํงออก  เชํน การผลิตและขาย สํงออก เหล็กกล๎า รถยนต์  กลั่นน้ ามัน แยกก๏าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต๎น แตํ ไทยในยุค 1.0 , 2.0 และ3.0 รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลาง  อยูํอยํางนี้ไมํได๎  ต๎อ
รีบพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศจึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่สี่  ให๎รหัสใหมํวํา “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจ
ใหมํ (New Engines  of  Growth)  มีรายได๎สูง โดยวางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปี คล๎ายๆ กับการวางภาพ
อนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เชํน สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design  
of Innovation” อินเดีย “Made in  India” หรือประเทศเกาหลีได๎วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Creative  
Economy” 
ไทยแลนด์  4.0  มีลักษณะอย่างไร 

“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ “ Value – Based  Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมโดยมีฐานคิดหลัก คือเปลี่ยนจาก
การผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ์” ไปสูํสินค๎าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํ
การขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการ
เป็นภาคบริการมากขึ้น 

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญคือ เปลี่ยนจากภาค
เกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart  Farming)  
โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs  หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลือตลอดเวลา ไปสูํการเป็น Smart  Enterprises  และ 
Startups  บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Sevices  ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ 
High  Valus  Services  และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง 
  เพ่ือให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยากร ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา และตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้ 

 1.กลุํมอาหาร เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ  เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ (New  startups) ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร  เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 

 2.กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต๎น 
  3.กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
เชํน เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 

 4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญา ประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน  เทคโนโลยีการศึกษา             
อี – มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ช เป็นต๎น 

 5.กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์  เทคโนโลยีการทํองเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต๎น 
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอยํางไร 
  การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สานพลังประชารฐั”  เป็น
ตัวขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตํางๆ รํวมกัน ระดมความคิด ผนึกก าลังขับเคลื่อนผํานโครงการ 
บันทึกความรํวมมือกิจกรรม หรืองานวิจัยตํางๆ  โดยการด าเนินงานของ “ ประชารัฐ” กลุํมตํางๆ อันได๎แกํ กลุํม
ที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก๎กฎหมายและกลไกภาครัฐ  พัฒนา  คลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแหํงอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน กลุํมที่ 2 การพัฒนาการ
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เกษตรสมยัใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุํมท่ี 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและไมล์ การ
สร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ  กลุํมท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และกลุํมที่ 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้ง
การสํงเสริมกลุํม SMEs  และผู๎ประกอบการใหมํ (Start  Up) ซึ่งแตํละกลุํมก าลังวางระบบและก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนนโยบายอยํางเข๎มข๎น 
  โดยสรุป  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่ง
ที่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว  เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่ มั่ง
คั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล  เป็นรูปแบบที่มีการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆ กัน เป็นการผนึกก าลัง
ของทุกภาคสํวนภายใต๎แนวความคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึกก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา 
และบุคลากรทั้งในและระดับโลก 

๒.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
          “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ บนฐานรากของ
ชุมชนที่เข้มแข็ง” 
นิยามวิสัยทัศน์  
 1. ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร    
 1.1 การพัฒนาและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา/ปาล์มน้้ามัน) 
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  

1) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างกล๎าพันธ์พืชเศรษฐกิจคุณภาพที่สามารถ
รองรับการแขํงขันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมภายนอกทั้งในและตํางประเทศมุํง
พัฒนาให๎กลุํมจังหวัดเป็นศูนย์กลางกล๎าพันธุ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันคุณภาพที่มีศักยภาพที่
ตอบสนองความต๎องการในพ้ืนที่ปลูกของกลุํมจังหวัด ประเทศ และประชาคมอาเซียน 

2) การพัฒนากลุํมจังหวัดให๎เป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม  และ
อุตสาหกรรมตํอเนื่องจากภาคเกษตรของพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน 

3) การสร๎างสรรค์มูลคําเพ่ิมจากผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ ามันด๎วย
เทคโนโลยีที่สามารถด าเนินการได๎ในพ้ืนที่  ผสมผสานการบูรณาการรํวมของภูมิปัญญาของ
กลุํมจังหวัดโดยมุํงสร๎างให๎เกิดในมิติวิสาหกิจชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ยํอม  (SME) เพ่ือสร๎างสรรค์พัฒนาผลผลิตยางพารา และปาล์มน้ ามันให๎เป็นตราสินค๎าที่สร๎าง
งานสร๎างอาชีพและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของกลุํมจังหวัด 

4) การพัฒนากลุํมจังหวัดให๎เป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู๎การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ
ในระดับนานาชาติ 

5) การเสริมสร๎างขีดความสามารถของกลุํมเกษตรกร  เกษตรกรให๎เป็นมือ
อาชีพ  เป็นนักจัดการยางพารา ปาล์มน้ ามันที่เข๎มแข็ง มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 
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1.2 การพัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้้า 
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  

1) การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย ให๎เป็นแหลํงผลิต  แปรรูป  
และสร๎างสรรค์คุณคําเพ่ิมจากผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัด และ
มีศักยภาพที่จะแขํงขันได๎ในการสํงออกสูํประชาคมอาเชียนและตลาดโลก ซึ่งประกอบด๎วย ข๎าว 
ไม๎ผล ปศุสัตว์ และสัตว์น้ า 

2) การผลิตผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานการสํงออก และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

3) การเสริมสร๎างศักยภาพกลุํมจังหวัดให๎เป็นคลังสินค๎าเกษตร คลังอาหาร
ของประเทศในพ้ืนที่ฝั่งอําวไทย  ฝั่งอันดามัน  และประชาคมอาเซียน 

4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการเกษตรอยํางมืออาชีพแกํสถาบัน
เกษตรกร เกษตรกรที่ท าการเกษตรเพ่ือการค๎าและการสํงออก พร๎อมการสร๎างงานวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู๎ และการใช๎เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการการเกษตรของกลุํมจังหวัดสูํสากล 

5) การเสริมสร๎างความเข็มแข็งของเครือขํายเกษตรของกลุํมจังหวัดให๎เป็น
หุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงกับเครือขํายทั้งในมิติอาเซียนและนานาชาติ 

6) การสร๎างแบรนด์จากผลผลิตการเกษตรให๎เป็นตราสินค๎าของกลุํมจังหวัด
ฯที่สร๎างงานสร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับจังหวัดและกลุํมจังหวัด และเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวม
เฉลี่ยของกลุํมจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด 

 2. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติเชิงสร้างสรรค์ 
 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  

1) การสร๎างแบรนด์การทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัดให๎โดดเดํนศักยภาพแขํงขันได๎ ใน
ระดับการทํองเที่ยวนานาชาติ  

- Green and Romantic Island ในพ้ืนที่เกาะเตํา  เกาะพะงัน  เกาะสมุย 
อําวขนอม หมูํเกาะทะเลใต๎ 

- เส๎นทางสายพุทธรรมลังกาสุกะ-ศรีวิชัย (วัดเขียนบางแก๎วพัทลุง-พระ
บรมมหาธาตุ นครศรีธรรมราช-พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี-พระธาตุสวี ชุมพร 

- เส๎นทางทํองเที่ยวนิเวศปุาเขา (โฮมสเตย์-ไทยสปานานาชาติ เส๎นทาง
เทือกเขาบรรทัต  โอโซนอาเซียน@ลานสกา  การทํองเที่ยวเชิงผจญภัยและนิเวศปุาเขาที่เขา
สก-คลองพนม-เขื่อนรัชชประภา  การทํองเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง) 

2) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก การคมนาคมขนสํงและโลจิสติกส์ให๎ได๎
มาตรฐานการทํองเที่ยวระดับนานาชาติ มุํงสร๎างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และความอํุนใจแกํ
นักทํองเที่ยว 

3) การเสริมสร๎างขีดความสามารถของผู๎ประกอบการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎
ระดับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

4) การบูรณาการกิจกรรมทางการกีฬานานาชาติ ผลผลิตส าคัญของกลุํมจังหวัด 
ผลผลิตชุมชนกับกิจกรรมการทํองเที่ยว เพ่ือสร๎างงานสร๎างอาชีพให๎กับกลุํมจังหวัด 
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5) การเปิดตลาดและเจาะกลุํมลูกค๎าการทํองเที่ยวที่ใช๎ประโยชน์จากประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 

6)  
 3. การสร้างสรรค์เมืองเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง   

 โดยมีเข็มมุ่งสู่อนาคต  ดังนี้  
1) การสร๎างมูลคําเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ชุมชนให๎สามารถแขํงขันได๎ทั้งในมติใน

ประเทศประชาคมอาเซียนเป็นแหลํงสร๎างงานสร๎างอาชีพ และสร๎างรายได๎แกํชุมชน 
2) การสร๎างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติรองรับการพัฒนาการ

ทางด๎านเศรษฐกิจ การทํองเที่ยว การเกษตรและเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารแกํ
กลุํมจังหวัด 

3) การเสริมสร๎างสงัคมคุณภาพที่เข๎มแข็ง ชุมชนวิถีพอเพียงและเตรียมความพร๎อม
ก๎าวสูํประชาคมอาเซียน 

  เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันมีศักยภาพในการแขํงขันและสร๎างมูลคําเพ่ิม แกํระบบ

เศรษฐกิจ  
2)  การทํองเที่ยวได๎รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให๎มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  
3)  สินค๎าเกษตรปลอดภัยตํอการบริโภคและมีศักยภาพในการสํงออก  
4)  การคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์ของกลุํมจังหวัดสามารถรองรับการค๎าการลงทุน            

การทํองเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

·       ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคําพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามัน  

          1.1 ยางพาราและปาล์มน้้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน  
     1.1.1 บรหิารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร (การผลิตขั้นต๎น การ

แปรรูป การตลาด)  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดต๎นทุนและสร๎างมูลคําเพ่ิม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การพัฒนาการทํองเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  

            2.1 การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายและเอกลักษณ์ของ
พื้นทีสู่ระดับนานาชาติ 

                 2.1.1 การเพิ่มแหลํง และกิจกรรมการทํองเที่ยวความหลากหลายของทรัพยากรการทํองเที่ยวและสร๎าง
เอกลักษณ์ ทางการทํองเที่ยว 
                2.1.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อสํงเสริมและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและชุมชน
เมืองอยํางยั่งยืน 
                2.1.3 สํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนบนฐานกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมและสินคา๎ OTOP อันเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที่สร๎างจุดเดํนจุดขายทางการทํองเที่ยว 

       2.1.4  เพิ่มความปลอดภยัลดความเสี่ยงและความเสยีหายจากภยัพิบัติและสาธารณภัยในแหลงํทํองเทีย่วและเส๎นทาง
ทํองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยและมีศักยภาพในการสํงออก  
     3.1 การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ปลอดภัยและมีศักยภาพ (ปริมาณและคุณภาพ)   ในการส่งออก 

              3.1.1 เพ่ิมมูลคําและศักยภาพไม๎ผลและกุ๎งทะเลด๎วยกรอบมาตรฐาน GAP ให๎สามารถแขํงขันกับผู๎ผลิตอ่ืนๆ
ในกลุํมประชาคมอาเซียนได๎ 
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            3.1.2 สํงเสริมการเลี้ยงกุ๎งทะเลด๎วยวิทยาการสมัยใหมํตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือกับโรคระบาด 
       3.1.3 สํงเสริมการจัดการปศุสัตว์แบบครบวงจร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้รองรับ

การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    4.1   การคมนาคมขนสํงและระบบ โลจิสติกส์ของกลุํมจังหวัดเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            4.1.1 พัฒนาโครงขํายคมนาคมขนสํงและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 

  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้้ามัน 
               ๑.๑ ยางพาราและปาล์มน้้ามันมีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน 

1) ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตยางพารา/ไรํ (2%) 
2) ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคําการแปรรูปยางพารา (10%) 
3) ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตปาล์มน้ ามัน/ไรํ (3%) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  การพัฒนาการทํองเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
    2.1 การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายและเอกลักษณ์ของ

พื้นที่สู่ระดับนานาชาติ 
        1) ร๎อยละของรายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น (13%) 

                   2) ร๎อยละของจ านวนนักทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวบนบกที่เพ่ิมขึ้น  (10%) 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 :  การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก 

   3.1 การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ปลอดภัยและมีศักยภาพ (ปริมาณและคุณภาพ) ในการส่งออก 
       1) ไม๎ผล (มังคุด, ลองกอง,  เงาะ, ทุเรียน) 
         - จ านวนฟาร์มท่ีผํานการเตรียมความพร๎อมตามกรอบมาตรฐาน GAP (ฟาร์ม) 

                 2) กุ๎งทะเล  
         - จ านวนฟาร์มท่ีผํานการเตรียมความพร๎อมตามกรอบมาตรฐาน GAP มกษ7401-2552  
(ฟาร์ม) 
      3) ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลผลิตกุ๎งทะเล 
      4) ร๎อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของปริมาณการเลี้ยงโคเนื้อ 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 :  การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให ้ 
รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพฒันาคุณภาพชีวิต 

4.1 การคมนาคมขนส่งและระบบ โลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดเพิม่ศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุํมจังหวัด (GPP) สาขาการขนสํง สถานที่เก็บสินค๎า และการคมนาคม เพ่ิมขึ้น (4%) 
2) สถานที่เก็บและกระจายสินค๎าขนาดใหญํในกลุํมจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
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 แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1) วิสัยทัศน ์      “นครแหํงอารยธรรม  นําอยูํนําเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
ค้านิยามวิสัยทัศน์  

ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยูํรวํมกันอยําง 

เอื้ออาทร  มีแหลํงบํมเพาะบุคคลด๎วยด๎วยสถาบันการเรียนรู๎ทั้งในและนอกระบบ  และมี
ประเพณี  วัฒนธรรมทีส่ืบทอดอยาํงยาวนาน 
 

น่าอยู่น่าเท่ียว เมืองที่ปลอดภยัจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ ชุมชนเข๎มแข็ง เป็นที่อยูํ
อาศัยช้ันดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมคีวามมั่นคงทางอาหารสูง  
เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสเีขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เมืองพลังงานสะอาด เมืองที่
มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน เมืองที่มี
ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงท้ังทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอยําง
ครบวงจร ระบบโลจสิติกส์ได๎มาตรฐาน ประชาชนมีความเป็นเจา๎บ๎านท่ีดี และเป็นคนมี
อัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแหํงทอํงเที่ยวท่ีอบอุํน 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเขม๎แข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหลงํการผลติทางการเกษตร
ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล๎อม มุํงเน๎นการผลติที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มี
มาตรฐาน และเพิ่มมลูคํา ตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยี
อันทันสมัยมาประยุกต์ใช๎ สํงผลให๎เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวดันครศรีธรรมราช มีงาน 
อาชีพ รายได๎  การบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูงสดุในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็น
เมืองที่เน๎นการจัดการด๎านการสํงเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรสูํ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให๎เขม๎แขง็การบริหารจัดการฟาร์ม
สูํ Smart Farm ระบบการวางแผนการผลติ เพื่อการสร๎างมลูคําผํานการแปรรูปและ การ
พัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือขํายด๎านการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพิม่คุณคํา มูลคาํสินค๎าเกษตรสร๎างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ 
และการประยุกต์ใช๎นวัตกรรมด๎านการเกษตรคูํขนานภูมิปญัญาท๎องถิ่น    เศรษฐกิจเติบโต
จากการทํองเที่ยว เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ปุาเขา และทาง
ทะเล และการทํองเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค๎า การลงทุน การบริการ 
และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ที่เติบโต และแขํงขันได๎ 
 

    (2)  จดุยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากข๎อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  นําเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนสํง และกระจายสินค๎าของภาคใต๎ 
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  (3)  เป้าหมายการพัฒนา 
                     1.  เพ่ิมรายได๎จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการทํองเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
  2. เพ่ิมรายได๎จาการทํองเที่ยว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยํางตํอเนื่อง 

 (4)  ประเด็นการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูํมาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

2. การพัฒนาการทํองเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให๎นําอยูํ เข๎มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 

6. การสํงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี้วัด 
ข๎อมูลพืน้ฐาน เปูาหมายรายปี 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. เพิ่มรายได๎จาก
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม  
โดยควบคูํกับการยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1 มลูคําผลติภณัฑ ์
มวลรวมด๎านการเกษตรของ
จังหวัด เพิ่มขึ้น  
ร๎อยละ 1 ตํอปี 

34,675 
ล๎านบาท 

38,807 
ล๎านบาท 

39,195 
ล๎านบาท 

39,586 ล๎าน
บาท 

39,981
ล๎านบาท 

40,380 
ล๎านบาท 

40,783
ล๎านบาท 

2. เพิ่มรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 

2.1 รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 
15 ตํอปี 

14,46
5 ล๎าน
บาท 

15,57
9 ล๎าน
บาท 

15 15 15 15 15 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมไดร๎ับการจดัการ
อยํางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

3.1. ร๎อยละของพื้นที ่
สีเขียวเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

3.2 ร๎อยละของขยะมูลฝอย
ที่น ากลับมาใช๎ประโยชน์ 
ร๎อยละ 30 

N/A 38.04 44.84 30 30 30 30 

3.3 ร๎อยละของการใช๎
พลังงานลดลง ร๎อยละ 3 

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

4. ประชาชนยึดหลักธรรมะ
ในการด าเนินชีวิต และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพชีวิต
และความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น  
ปีละ 23 หมูํบ๎าน 

138 23 23 23 23 23 23 

5. ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีมีการสืบสานอยําง
ตํอเนื่อง 

5.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
สืบสานอยาํงตํอเนื่อง 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

*ระดับ 
5 

ระดับ 5 ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 
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*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให๎ประชาชน 
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น โดยเน๎นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอยํางตํอเนื่องและมีสํวนรํวม 
ระดับคะแนน  1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข๎องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนด 
   เป็นแผนปฏิบัติการด๎านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนของ 
                   ตัวชีว้ัดผลส าเร็จตํางๆ 
ระดับคะแนน  2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได๎ครบถ๎วน ร๎อยละ  
                   100 
ระดับคะแนน 3  มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม/โครงการจากหนํวยงานที่ด าเนินการได๎ 
   ครบถ๎วน 
ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ได๎อยําง 
   ชัดเจน พร๎อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข๎อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง และสามารถ 
   ก าหนดแนวทางการสร๎างความยั่งยืนด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู๎บริหารก าหนด 
   ไว๎ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตํอไป 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑   

การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
     1.1  เป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรนวัตกรรม ทํองเที่ยวเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  เป็นเมืองเกษตร
สุขภาพ เกษตร
คุณภาพ เกษตร
นวัตกรรม ทํองเที่ยว
เกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรม 
สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม ได๎รับ 
การจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.1.1 จ านวนผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดจากการใช๎เทคโนโลยี
นวัตกรรม/1 

1 1 1 1 1 1 1 

2.1.2 ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของรายได๎จากผลิตภัณฑ์ 
ที่ใช๎เทคโนโลยี 
นวัตกรรม/ร๎อยละ 25 

N/A N/A 10 15 20 25 25 

2.1.3 จ านวนแหลํงน้ า
ชุมชนที่เพ่ิมข้ึน/45 

13 10 27 13 9 9 9 

2.1.4 ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึน
ของโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
ด๎านคมนาคมขนสํงได๎รับ
การปรับปรุงและพัฒนา/
ร๎อยละ 20 

4 4 4 4 4 4 4 
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2.1.5 ร๎อยละ 5 ของ
สถานประกอบการที่ได๎รับ
การรับรองอุตสาหกรรม 
สีเขียว/ร๎อยละ 5 

5.18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

3. กลยุทธ์ 
 3.1 พัฒนาสินค๎าเกษตร บริหารจัดการน้ าและบริการทางการเกษตร การเรียนรู๎เทคโนโลยีและ 
         นวัตกรรม 
 3.2 พัฒนาระบบการทํองเที่ยวเกษตรที่ได๎มาตรฐานบนปัจจัยพื้นฐานด๎านการเกษตรที่มีคุณภาพ 
          3.3  พัฒนากระบวนการผลิต การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การแปรรูป และพัฒนาผลผลิตตํอยอด 
                 เป็นเกษตรอุตสาหกรรมก๎าวหน๎าแบบครบวงจรอยํางมีประสิทธิภาพ 
 3.4  สร๎างเครือขํายความรํวมมือระหวํางภาครัฐ องค์กรชุมชน กลุํมเกษตรกร พํอค๎าในการผลิต  
                 การตลาด และการกระจายสินค๎าทางการเกษตร 
  3.5  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ รองรับการเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนสํงและกระจายสินค๎า 
                 ทางการเกษตร 
 3.6  สํงเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมของจังหวัดให๎พัฒนากระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน 
                 และเป็นอุตสาหกรรม นวัตกรรมสีเขียว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 

การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 

๑.เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
     1.1 เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว 
     1.2 แหลํงทํองเที่ยวได๎รับการพัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน 
    1.3 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาหมาย 

ประเด็นการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/ 

เปูาหมายรวม 5 ป ี
ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมายรายป ี

2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 เพ่ิมรายได๎จากการ
ทํองเที่ยว 
 

2.1.1 ร๎อยละของ
รายได๎จากการ
ทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น/ 
ร๎อยละ 15  

14,465 
ล๎านบาท 

15,579 
ล๎านบาท 

15 15 15 15 15 

2.2 แหลํงทํองเที่ยว
ได๎รับการพัฒนาให๎ได๎
มาตรฐาน 

2.2.1 จ านวนแหลํง
ทํองเที่ยวได๎รับการ
พัฒนาให๎ได๎มาตรฐาน/ 
10 แหํง 

3 2 2 2 2 2 2 

2.3 เพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรด๎านการ
ทํองเที่ยว 

2.3.1 จ านวน
บุคลากรด๎านการ
ทํองเที่ยวที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพ/ 
ไมํน๎อยกวํา 1,00 คน 

210 300 5,00
0 

200 200 200 200 
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3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน พ้ืนที่ แหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการทํองเที่ยว  
                 ที่ได๎มาตรฐาน 
 3.2 พัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพ ได๎มาตรฐาน มีความปลอดภัย เสริมสร๎างโอกาสและ 
                  ศักยภาพการแขํงขันในตลาดการทํองเที่ยว 
 3.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการและสื่อสารการตลาดทํองเที่ยวเชิงรุก ภายใต๎ชื่อนครสองธรรม  
         “ธรรมะและธรรมชาติ” 
 3.4 พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพบุคลกร แรงงานรองรับการทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐาน  
                 เกิดความประทับใจแกํผู๎มาเยือน 
 3.5  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนตามวิถีชาวนคร เพื่อสนับสนุนการทํองเที่ยว 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

๑.เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล๎อม ได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและใช๎อยํางยั่งยืน
 1.2  การจัดการพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพและใช๎อยํางประหยัด 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เปูาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เปูาหมายรวม 5 ป ี

ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1  
ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ าสิ่งแวดล๎อมได๎รับ 
การจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพและใช๎
อยํางยั่งยืน 

2.1.1 ร๎อยละของพ้ืนที่ 
สีเขียวเพ่ิมข้ึน/ร๎อยละ 2 

0.02 0.08 2 2 2 2 2 

2.1.2 ร๎อยละของขยะ
มูลฝอยที่น ากลับมาใช๎
ประโยชน์/ร๎อยละ 30 

N/A 38.0
4 

44.8
4 

30 30 30 30 

2.1.3 จ านวนของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ได๎รับการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการภัยพิบัติ/40 

20 25 29 32 38 40 40 

2.2 การจัด
การพลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
และใช๎อยํางประหยัด 
 

2.2.1 ร๎อยละของการ
ใช๎พลังงานลดลง/ 
ร๎อยละ 3  

1.08 2.76 3 3 3 3 3 

2.2.2 การใช๎พลังงาน
ทดแทนเพ่ิมข้ึน/80 toe 

N/A N/A 20 20 20 20 20 
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3. กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล๎อมในชุมชนรองรับการเกษตร  
         การทํองเที่ยวและการพัฒนาจังหวัดโดยการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
 3.2  อนุรักษ์ ปูองกัน ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เติมความสมบูรณ์ในระบบนิเวศ 
                 พ้ืนที่ปุา เขา ล าน้ าหลักและนิเวศทางทะเลจังหวัด 
 3.3  พัฒนาศักยภาพเครือขํายในการจัดการภัยพิบัติ สาธารณภัยที่ยั่งยืน 
 3.4  สํงเสริม สนับสนุน รณรงค์ และเสริมสร๎างความสามารถในการพัฒนาสูํเมืองแหํงพลังงาน 
        ทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 

การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  ประชาชนได๎รับสวัสดิการพื้นฐานอยํางทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุข 
 1.2  การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับคํามาตรฐานการศึกษา 
 1.3  ชุมชนเข๎มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ป ี

ข้อมูลพ้ืนฐาน เป้าหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ประชาชนได๎รับ
สวัสดิการพื้นฐานอยําง
ทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความสุข 

2.1.1 ดชันีความ
มั่นคงของมนุษย/95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2 การศึกษามีคุณภาพ 
ทัดเทียมกับคํามาตรฐาน
การศึกษา 
 
 

2.2.1 คําเฉลี่ย
คะแนน  
O-net ม.3/60  

35.8
2 
 

34.64 
 

40 
 

45 
 

50 
 

55 
 

60 

2.2.2 ปีการศึกษา
เฉลี่ยของคนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
สูงกวําเกณฑ์
มาตรฐานประเทศ/
9.7  

9.50 N/A 9.1 9.4 9.5 9.6 9.7 

2.3 ชุมชนเข๎มแข็งตาม 
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.1 ร๎อยละของ
ชุมชนเข๎มแข็งตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง/ 
ร๎อยละ 60 

30 35 40 45 50 55 60 
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3. กลยุทธ์ 
  3.1พัฒนาคนคุณภาพการให๎บริการทางสังคมและการเข๎าถึงสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  
                 อยํางทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.2  สํงเสริมสุขภาพของประชาชนให๎มีสุขภาพดีถ๎วนหน๎าและมีความสุข 
 3.3 สร๎างความปรองดองสมานฉันท์ เป็นธรรมแกํประชาชน ชุมชน  สังคม เป็น “นครที่นําอยูํ   
                 ชุมชนเข๎มแข็ง” 
 3.4  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับให๎ได๎มาตรฐาน ให๎เป็น “นครแหํงการเรียนรู๎” 
 3.5 เสริมสร๎างเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร๎างงาน สร๎างอาชีพตามแนวปรัชญา 
        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.6 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และปัจจัยพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 

การรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1  สังคมปลอดยาเสพติด 
 1.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/ 
เป้าหมายรวม 5 ปี 

ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมายรายป ี
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 สังคมปลอดยาเสพ
ติด 

2.1.1 ร๎อยละของ
หมูํบ๎าน/ชุมชนเอาชนะ
ปัญหายาเสพติด 
อยํางยั่งยืน/ร๎อยละ 55 

25 30 35 40 45 50 55 

2.2ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

2.2.1 อัตราการลดลง
ของคดีอาชญากรรม 
ทุกประเภท/ร๎อยละ 95 

80 80 80 85 90 95 95 

2.2.2 อัตราการลดลง
การเกิดอุบัติเหตุ/ 
ร๎อยละ95 

75 75 75 80 85 90 95 

3. กลยุทธ์ 
  3.1 จัดให๎มีการปูองกัน ปราบปราม สร๎างความเข๎มแข็งและพัฒนามวลชนเอาชนะยาเสพติด 
                 อยํางยั่งยืน 
          3.2  พัฒนาสร๎างระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 

การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑. เป้าหมายของประเด็นการพัฒนา 
 1.1 ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมีการสืบสานอยํางตํอเนื่อง 

๒. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

เปูาหมาย 
ประเด็นการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/ 
เปูาหมายรวม 5 ปี 

ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมายรายปี 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 

2.1 ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีมีการสืบ
สานอยํางตํอเนื่อง 
 

2.1 ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินงาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีสืบสาน 
อยํางตํอเนื่อง/ระดับ 5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

*
ระดับ 

5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

3. กลยุทธ์ 
  3.1  พัฒนาระบบการจัดการวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาแผํนดิน ให๎มีความยั่งยืน  
         สร๎างคุณคําเพ่ิมแกํชุมชนและจังหวัด 
          3.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนาและเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรม 
 
*  พิจารณาจากระดับความส าเร็จของการด าเนินงานด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ปลูกฝังให๎ประชาชน 
   รักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท๎องถิ่น โดยเน๎นกิจกรรมการสืบสาน สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทุก 
   องค์กรอยํางตํอเนื่องและมีสํวนรํวม 
ระดับคะแนน 1  จัดประชุมเพ่ือรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข๎องกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ก าหนด 
   เป็นแผนปฏิบัติการด๎านศิลปวัฒนธรรม และประเพณี และก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนของ 
                   ตัวชีว้ัดผลส าเร็จตํางๆ 
ระดับคะแนน  2  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีได๎ครบถ๎วน ร๎อยละ  
                   100 
ระดับคะแนน 3 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานแตํละกิจกรรม/โครงการจากหนํวยงานที่ด าเนินการได๎ 
   ครบถ๎วน 
ระดับคะแนน 4  สรุปประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการฯ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎ได๎อยําง 
   ชัดเจน พร๎อมอภิปรายผล และปัญหาอุปสรรค ข๎อเสนอแนะในภาพรวม 
ระดับคะแนน 5  จัดประชุมสัมมนาผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง และสามารถ 
   ก าหนดแนวทางการสร๎างความยั่งยืนด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเสนอผู๎บริหารก าหนด 
   ไว๎ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตํอไป 

เป้าประสงค์รวม (Objective) 
           1. เพ่ิมรายได๎จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการทํองเที่ยว  โดยควบคูํกับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
           2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   3.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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4.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอยํางตํอเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic lssues) 
1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูํมาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
2. พัฒนาการทํองเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม 

- เพ่ือเพ่ิมมูลคําให๎กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
2. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน และการ

ทํองเที่ยว 
- เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน และการทํองเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
- เพ่ือบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
- เพ่ือพัฒนาคน และสังคมสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

5. ยุทธศาสตร์ด๎านการเสริมสร๎างความมั่นคงชายแดน 
- เพ่ือสร๎างความมั่นคงบริเวณชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิสัยทัศน์ 
“ องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 
1.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให๎มีองค์ความรู๎ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  และสํงเสริม

การสร๎างเครือขํายเกษตรกร 
2.พัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน และความต๎องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 

สนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสํงเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพิ่มมูลคําผลิต  ก๎านการเกษตร  
อุตสาหกรรม และบริการฯ 

3.สํงเสริมการผลิตและจ าหนํายสินค๎าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใชํอาหาร  และพลังงานทดแทน 
4.สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
5.จัดให๎มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรอยํางท่ัวถึงและเพียงพอ 
6.ฟ้ืนฟูพัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทํองเที่ยว  บุคลากร ภาคการตลาด  ประชาสัมพันธ์  การทํองเที่ยว  

เพ่ือเสริมสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
7.สํงเสริมการลงทุน  การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว 
8.สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับองค์ความรู๎ใหมํ  สนับสนุนการ

วิจัย  และพัฒนารํวมระหวํางนักวิชาการและชุมชน  โดยให๎ความส าคัญกับความสอดคล๎องกับความต๎องการ  
ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
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9.พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด  ระบบขนสํงและระบบโลจิสติกส์ 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
1.รายได๎ของชุมชนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยร๎อยละ  10  ตํอปี 
2.ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์จากที่ดินอยํางเป็นธรรม  ที่ดินมีคุณคําและได๎รับประโยชน์มากข้ึน 
3.จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนําทํองเที่ยวติดอันดับของภาคใต๎ 
4.เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด  โดยให๎ความส าคัญกับการเพ่ิมมูลคํา  

การค๎า  การลงทุนของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
พันธกิจ 
1.ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให๎เกิดความสมบูรณ์ 
2.สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต๎นน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ  โดยให๎มีระบบชํวยตัดสินใจในการ

บริหารจัดการน้ า  ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล๎งและน้ าทํวมทั้งสํงเสริมให๎มีระบบการจัดการน้ าเสีย 
3.สํงเสริมให๎มีมาตรการควบคุมการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติในชุมชนให๎อยูํในขีด

ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
4. สํงเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังคํานิยมการบริโภค อยํางพอเพียงและยั่งยืน การสร๎าง

เครือขํายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชน 
 5. สํงเสริมให๎ชุมชน หมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสํงผล
กระทบตํอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร๎างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหลํงก าเนิด 
สนับสนุนการสร๎างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให๎มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 

6. เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด๎านวิชาการ บุคลากร และสร๎างจิตส านึกของ
ชุมชนในการมีสํวนรํวมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
 7. สํงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช๎พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
 8. สนับสนุนสํงเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 9. ผลักดันให๎มีระบบคุ๎มครองสิทธิชุมชนและการแบํงปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความ
หลากหลายของพันธุกรรมท๎องถิ่น เพื่อรักษา ปกปูองระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
 

เป้าหมายการพัฒนา 
1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลเชิงนิเวศอยํางยั่งยืน  ประฃาชนมีการด ารงชีวิตอยูํ

อยํางมีความสุขภายใต๎สิ่งแวดล๎อมที่ดี 
2.ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3.ครัวเรือน  ชุมชน มีทางเลือกในการใช๎พลังงาน  และมีพลังงานใช๎อยํางเพียงพอ 
4.คุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 

     1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให๎มีศักยภาพเพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกด๎าน 
     2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  นอก
ระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น  สํงเสริมให๎เยาวชน  ประชาชน ใช๎ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร๎างสรรค์อยํางฉลาดเพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎ 

    3. รณรงค์ให๎เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชนให๎ถูก
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สุขลักษณะ 
     4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  สํงเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์
ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
     5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู๎เสพย์และผู๎เกี่ยวข๎องให๎น๎อยลง 
     6. รณรงค์ ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอร๎ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไมํติดตํอ  เฝูาระวัง
ปูองกันปัญหาการปุวยและตายด๎วยโรคอุบัติใหมํ 
    7. สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อยและการบรรเทาสาธารณภัย  
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
             8. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมออกก าลังกายและเลํนกีฬา จัดหาสถานที่จัด
กิจกรรมออกก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 
             9. สํงเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู 
ตํอยอดแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรํสูํสังคมโลก 

 10. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได๎ 
           11.สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือความเข๎มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช๎แผนชุมชน  
และสํงเสริมกิจกรรมชุมชน  
 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชน  เยาวชน มีความรู๎  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข 
2. ประชาชนได๎รับสวัสดิการพื้นฐานอยํางทั่วถึง  เป็นธรรม  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เพ่ิมข้ึนทั้งทางรํางกายและจิตใจ  สติปัญญา  รวมทั้งมีอนามัยการเจริญ

พันธ์ที่เหมาะสมในทุกชํวงวัย 
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข๎าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  และปัจจัยเสี่ยงตํอสุขภาพลดลง 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 

     1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยํางท่ัวถึง 
     2. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพและครบถ๎วนเพียงพอ 
     3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพอยํางทั่วถึงทุกพื้นที่ 
     4. ผลักดันให๎มีการใช๎ผังเมืองรวมจังหวัดเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด๎านกายภาพ เศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
              5. ผลักดันให๎มีการใช๎กฎหมายควบคุมอาคารอยํางเป็นรูปธรรม 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่ได๎มาตรฐาน  มีความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  และเชื่อมโยงกัน  

ระบบขนสํงอ่ืน  รวมทั้งเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
2. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน  ทีมีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
พันธกิจ 

     1.รณรงค์สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ปลูกฝังจิตส านึก  คํานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให๎แกํเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสํวน 
     2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให๎มีประสิทธิภาพและโปรํงใส สนับสนุน ให๎
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ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางค๎ุมคํา ปรับปรุงระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลดขั้นตอน      
การท างานเพ่ืออ านวยความสะดวกแกํประชาชน 
     3.พัฒนาและสํงเสริมการจัดท าแท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับชุมชนภายใต๎กระบวนการ
มีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระบบฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล 
     4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง เพ่ือเสริมสร๎างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี  มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
2. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการแก๎ปัญหาและให๎บริการประชาชน 
3. มีการบริหารจัดการที่โปรํงใสและมีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมการมีสํวนรํวมของทุกภาคีในการพัฒนา 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระบือ 

2.1 วิสัยทัศน์ (VISION)  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระบือ 
  “ ครอบครัวอบอํุน  ชุมชนเข๎มแข็ง  สังคมกตัญญู  เรียนรู๎ตลอดชีวิต ” 

       พันธกิจ  (MISSION)  ขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ 
  1. สํงเสริมอาชีพ  สร๎างรายได๎ด๎วยภูมิปัญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สร๎างครอบครัวที่อบอํุน  สร๎างความรัก  ความกตัญญูกตเวทีให๎เกิดขึ้นในสังคม 
3. สํงเสริมการศึกษา  การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

  4. พัฒนาสังคม  สร๎างชุมชนที่เข๎มแข็งและยั่งยืน 
  5. สํงเสริม  สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
           2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลคลองกระบือ 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือโดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล๎อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือชํวยในการก าหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอํอน
(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนดกล
ยุทธ์การท างาน น าไปสูํการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ 
SWOT ได๎ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  ด๎านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน(ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค 
          สาธารณูปการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด๎านสํงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
 

 2.3  เป้าประสงค์ในการพัฒนา 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสํง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
ความต๎องการประชาชนอยํางทั่วถึง 
 2. สํงเสริมด๎านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมให๎ได๎รับบริการและ
สวัสดิการจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางทั่วถึง ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในวันส าคัญทางศาสนา และรํวม
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท๎องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปูองกันและรับมือจากสาธารณภัยตํางๆได๎ ปัญหายาเสพติด
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และความไมํปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลงเป็นหมูํบ๎านปลอดยาเสพติด 
      4. สํงเสริมพัฒนาอาชีพสร๎างงาน เพ่ิมรายได๎  และประชาชนยึดถือปฏิบัติตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํในท๎องถิ่นให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยวแหํงใหมํของจังหวัด 
 5. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ิม มากขึ้น  
 6. องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนขึ้น 
 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนโครงการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานในด๎านตํางๆที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือจัด
ให๎มีข้ึนในแตํละปี 
 2. จ านวนประชาชนในเขตต าบลคลองกระบือ มีความรู๎และเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพ่ิมข้ึน  
 3. จ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองกระบือเพ่ือขอรับสิทธิได๎รับบริการอยํางทั่วถึงทุกคน 
 4. จ านวนกลุํมสํงเสริมอาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎เพ่ิมขึ้น และพ่ึงตนเองได๎ มากขึ้น 
 5. จ านวนครัวเรือนในต าบลคลองกระบือสามารถบริหารจัดการขยะได๎ด๎วยตนเองเพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน  
 7. จ านวนอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง  
 8. องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 9. จ านวนพื้นที่ด๎านทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือจัดให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐานในด๎านตํางๆ เพ่ือให๎บริการ
ประชาชนอยํางน๎อยได๎ปีละ  10  โครงการ 
 2. องค์การบริหารสํวนต าบลมีแหลํงทํองเที่ยว จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 แหํง   
 3. จ านวนผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองกระบือเพ่ือขอรับสิทธิได๎รับบริการอยํางทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์ 
 4. จ านวนกลุํมสํงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนอยํางน๎อยปีละ 2 กลุํม เพ่ือให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีรายได๎
เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได๎มากขึ้น 
 5. จ านวนครัวเรือนในต าบลคลองกระบือสามารถบริหารจัดการขยะได๎ด๎วยตนเองเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 5 
ครัวเรือนตํอปี 
 6. ประชาชนผู๎ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน ร๎อยละ 80  
 7. จ านวนอุบัติเหตุและปัญหายาเสพติดที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ลดลง ร๎อยละ 5 ตํอปี 
 8. องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร๎อยละ  70 
 9. จ านวนกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 2 ตํอปี 
 2.6 กลยุทธ์ 
 1. สนับสนุนโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และท าการเกษตร 
 3. พัฒนาด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส 
 6. สํงเสริมอาชีพให๎กับประชาชน   
 7. สํงเสริมและพัฒนากลุํมองค์กรประชาชนให๎มีความเข๎มแข็ง 
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 8. ปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู ติดตามและชํวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 10. สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น และสร๎างเครือขํายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและสํงเสริมด๎านการเกษตร ด๎านการทํองเที่ยว  
 12. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
 13. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 14. สํงเสริมให๎ประชาชนน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆเพ่ือให๎บริการประชาชนได๎อยํางทั่วถึง   
 16.สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปฏิบัติงานในด๎านตํางๆขององค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองกระบือภายใต๎หลักธรรมาภิบาล 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)พัฒนาชุมชนให๎นําอยูํมีความปลอดภัย โดยได๎รับบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน              

ที่จ าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2)พัฒนาระบบการศึกษาสํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนาอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
3) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข๎มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  ก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นอยํางมีระบบและมีความยั่งยืน 
5)  องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 
 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      ในภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือ มุํงพัฒนา  5 ด๎าน

การพัฒนาท๎องถิ่น ได๎แกํ การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน(ระบบการคมนาคม  สาธารณูปโภค   สาธารณูปการ) การ
พัฒนาด๎านเศรษฐกิจสํงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว  การพัฒนาด๎านสงํเสริมคุณภาพชีวิต  การ
พัฒนาด๎านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  การพัฒนาด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และ
เชื่อมโยงไปสูํทิศทางการพัฒนาดังนี้ 
                     1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํง การคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ 
ภายใต๎กรอบ ความรํวมมือ  ในทุกภูมิภาค 
  2. การพัฒนาการลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันระดับภูมิภาค 
  3. การสร๎างความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
  4. การเข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือกันในทุกภาคสํวน สร๎างสรรค์เป็นทางเลือก 
ในการด าเนินนโยบายของชาติ สูํการพัฒนาท๎องถิ่นเข๎มแข็ง 
  5.การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย๎ายแรงงานและการสํงเสริมแรงงาน   
                     6. การมีสํวนรํวมอยํางส าคัญในการสร๎างสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจากการอาชญากรรม
ยาเสพติดภัยพิบัติและการแพรํระบาดของโรคภัย 
  7.การเสริมสร๎างความรํวมมือที่ดีระหวํางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยํางมีจริยธรรมและไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมพร๎อมทั้งเปิดรับความรํวมมือกับองค์กรระหวํางประเทศท่ีไมํ
แสวงหากาไร 
  8. การเรํงรัดการใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงการค๎าเสรีที่มีผลบังคับใช๎แล๎ว 
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  9. การสํงเสริมในการรักษาสิ่งแวดล๎อม การใช๎พลังงานอยํางประหยัด และการใช๎พลังหา/ใช ๎
พลังงานทดแทนอยํางเป็นรูปธรรม 
  10. การปรับปรุงและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งภายในประเทศตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่น 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1)ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือที่ผํานมาได๎มีการพัฒนาและชํวย
แก๎ปัญหาความเดือนร๎อนและบรรเทาความต๎องการของประชาชนในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานด๎านสาธารณูปโภค
ด๎านแหลํงน้ าได๎ระดับหนึ่ง  เนื่องจากมีข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณประกอบกับต๎องรับผิดชอบพื้นท่ีครอบคลุมทั้ง
องค์การบริหารสํวนต าบล  จึงไมํสามารถแก๎ไขปัญหาดังกลําวให๎หมดไปเพราะต๎องใช๎งบประมาณมาก  แตํความ
ต๎องการของประชาชนด๎านนี้ยังมีอีกจ านวนมาก  เชํน การกํอสร๎าง การปรับปรุง  ซํอมแซมถนนอ่ืนๆ  ภายใน
หมูํบ๎าน การขยายเขตไฟฟูา  ระบบประปา  แหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎อยํางทั่วถึง
พ้ืนที่ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว๎  จึงน าสภาพปัญหาและความต๎องการที่เคยเสนอมา  และด าเนินการจัดท า
ประชาชนเพ่ือเสนอปัญหาและความต๎องการ  ทั้งนี้เพ่ือบรรจุเข๎าแผนท๎องถิ่นองค์การบริหารสํวนต าบลคลอง
กระบือเพ่ือแก๎ไขในปีตํอไป 
 

 การพัฒนาในบางครั้งอาจไมํสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายหรือเปูาหมายที่วางไว๎ก็อาจเป็นได๎เนื่องจากมีปัจจัย
และสถานการณ์เกิดข้ึนท าให๎มีผลกระทบกับการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลโดยสํวนใหญํมักเป็นปัจจัย
ภายนอกซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลไมํสามารถควบคุมได๎ ในชํวงการพัฒนาที่ผํานมามีปัจจัย และเหตุการณ์
ส าคัญที่มีผลตํอการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล ดังนี้ 
 1. งบประมาณในการบริหารงาน 
 2. อุทกภัย ภัยแล๎ง 
 3. ศัตรูพืช โรคระบาดในพืชและสัตว์ 
 4. สภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ าในขณะที่ต๎นทุนการผลิตสูงขึ้น 

จากการวเิคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปจัจุบันโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท๎องถิ่นโดยหลัก SWOT (SWOT Analysis) โดยการพิจารณาปจัจัยตํางๆ แตํเมื่อแยกแล๎ว ประกอบด๎วย 
ปัจจัยสภาวะแวดล๎อม ภายในองค์การบริหารสวํนต าบลคลองกระบือ ได๎แกํ จุดแข็ง  (Strengths) และจุดอํอน 
(Weakness) กับปัจจัยสภาวะแวดล๎อมภายนอก ได๎แกํ โอกาส (Opportunity) และข๎อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรค 
(Threats) และเมื่อใช๎หลักการ SWOT มาพิจารณาแตํละปัจจยัแล๎วสามารถชีใ้ห๎เห็น ดังนี ้

ปัจจัยภายใน  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. พื้นที่เป็นที่ราบลุํม  แหลํงน้ าอุดมสมบูรณ์  ระบบชลประทานทั่วถึง  เหมาะสมแกํการท าการเกษตร 
2. พ้ืนที่เล็กการคมนาคมสะดวก  มีเส๎นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับหมูํบ๎าน  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  

หลายเส๎นทาง 
3. มีภูมิปัญญาท๎องถิ่น (ปราชญ์ชาวบ๎าน) 
4. หนํวยงานภาครัฐมีการท างานเชิงรุกมากข้ึน 
5. มีวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น  และความเป็นอยูํที่เรียบงําย 
6. กลุํม/ประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในระบบได๎งําย 
7. งบประมาณการด าเนินงานในพ้ืนที่ได๎รับการสนับสนุนจากทุกภาคสํวนราชการและเอกชน 
8. ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสารของทางราชการ  สังคมและสื่อมวลชนมีการตรวจสอบมากขึ้น 
9. ประชาชนมีความพร๎อมในการรํวมจัดกิจกรรม 
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10.ประชาชนมีการรวมตัวในลักษณะเครือญาติ 
11.มีระบบบริการสุขภาพสมบูรณ์ โดยได๎ยกระดับจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลสํงเสริมสุขาภาพ

ระดับต าบล  
12.ประชาชนสํวนใหญํมีความรู๎ขั้นพ้ืนฐานในระดับดี 

     จุดอ่อน (Weakness) 
1.การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐยังเป็นลักษณะตํางคนตํางท า  ขาดการบูรณาการท้ังคนและ

งบประมาณ 
2. การใช๎จํายงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเน๎นให๎ความส าคัญกับโครงสร๎างพ้ืนฐาน

มากกวําการพัฒนาเศรษฐกิจ 
3. การแก๎ปัญหาในพ้ืนที่ยังไมํตรงกลุํม/บุคคลเปูาหมาย/ความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 
4. ระบบข๎อมูลกระจายอยูํในแตํละหนํวยงาน  ตํางคนตํางจัดเก็บขาดความรํวมมือในการบริหารจัดการ

ข๎อมูล 
5. การรวมกลุํมของประชาชนมุํงหวังประโยชน์สํวนตน  ไมํเห็นแกํสํวนรวมและขาดการพ่ึงพาตนเอง 
6. บุคลากรท๎องถิ่นขาดความรู๎  ความสามารถ  และความรับผิดชอบ 
7. สถาบันครอบครัวอํอนแอ โดยเฉพาะด๎านการอบรมเลี้ยงดูบุตร ครอบครัวแตกแยก มีปัญหาเรื่องการ

มีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอันควร และน ามาซึ่งปัญหายาเสพติด 
ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลให๎ความส าคัญกับการด าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  การจัดระเบียบสังคมและคอรัปชั่น 
2. นโยบายรัฐบาลเอื้อตํอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
3. รัฐบาลกระจายอ านาจให๎ท๎องถิ่นมากขึ้น  และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
4. แนวคิดการการบริหารราชการแบบบูรณาการและการปฏิรูประบบราชการ 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการสํงเสริมการผลิตอาหารปลอดสารพิษ 
6. นโยบายสนับสนุนการปฏิรปูการศึกษา 
7. ประชาชนสามารถเข๎าถึงแหลํงทุนในระบบทั้งภาครัฐและเอกชนได๎โดยงําย 
ข้อจ้ากัด (Threats) 
1. ความผันผวนของราคาสินค๎าเกษตร 
2. ภัยธรรมชาติ  (อุทกภัย,การแพรํระบาดของศัตรูพืช) 
3. กฎหมาย/ระเบียบล๎าหลัง  มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา  ท าให๎เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
4. กระแสวัฒนธรรมตํางชาติ 
5. งบประมาณ 
6. การประสานงานของหนํวยงานอื่น  

          ในการก าหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาหรือวิธีแก๎ไขปัญหาต๎องค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารสํวน
ต าบล วํามีปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกอะไรบ๎างที่จะมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น ปัจจุบันองค์การบริหารสํวน
ต าบลมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท๎องถิ่น ซึ่งได๎สรุปวิเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
สาเหตุและปัญหา 
1. ถนนทุกเส๎นทุกสายสํวนใหญํจะเป็นถนนลูกรังและมีหลุมบํอจ านวนมาก ท าให๎การสัญจรไปมาไมํ

สะดวกและไมํมีความปลอดภัยในการเดินทาง  
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2. ถนนลาดยาง/ถนนคสล.บางแหํงช ารุด เนื่องจากมีการสัญจรไปมาจ านวนมากและเป็นเส๎นทางที่
รถบรรทุกสัญจรไปมาจ านวนมาก 

3. ถนนดินสาธารณะบางแหํงสามารถเป็นเส๎นทางให๎ประชาชนในหมูํบ๎านใช๎ประโยชน์ได๎รํวมกันแตํยัง
ไมํได๎รับการส ารวจข๎อมูล 

4. ถนนบางเส๎นบางสายยังกํอสร๎างไมํแล๎วเสร็จไมํสิ้นสุดระยะทาง เนื่องจากงบประมาณ ที่มาด าเนินการ
นั้นมีจ านวนจ ากัดไมํเพียงพอ และบางเส๎นทางระยะทางจุดสิ้นสุดยาวมากและต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก
น ามาบริหารจัดการ 

5. คูคลองสํงน้ า-ทิ้งน้ า ตื้นเขิน วัชพืชมีจ านวนมาก 
6. น้ าประปาไหลไมํสะดวก ไหลน๎อย ไมํเพียงพอตํอการอุปโภคบริโภค (บางหมูํบ๎านไมํไหล) เนื่องจาก

บางแหํงมีการกํอสร๎างนานแล๎ว ของเดิมช ารุด ท าให๎อุปกรณ์เสื่อมสภาพตามกาลเวลา และระบบการไหลเวียน
ของน้ ามีการอุดตัน 

7.จ านวนที่ตั้งบ๎านเรือนเพ่ิมข้ึน/แสงสวํางบนถนนและตามซอยในเวลากลางคืนติดตั้งน๎อยแสงสวํางไมํ
เพียงพอ อาจเกิดจุดเสี่ยงอันตรายตํอชีวิตและทรัพย์สินของผู๎สัญจรไปมา/เสาไฟฟูาอยูํในบ๎านเรือนของประชาชน 
ท าให๎ไมํสามารถใช๎ประโยชน์ได๎ 

8. การประชาสัมพันธ์ลําช๎า เนื่องจากระบบเสียงตามสายในหมูํบ๎านไมํสามารถใช๎การได๎ทุกหมูํบ๎าน ท า
ให๎ไมํได๎รับขําวสารจากทางองค์การบริหารสํวนต าบล  กรณีงานบางอยํางเรํงดํวนท าให๎เสียผลประโยชน์สํวนตน
และสํวนรวม 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ลงหินคลุกลูกรัง/ซํอมแซมทุกเส๎นทุกสายในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ 

     2. กํอสร๎างถนนคสล.ทุกเส๎นทุกสายในต าบลให๎ครบถ๎วน100% (ภาพอนาคต) เพ่ือให๎การสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็วปลอดภัยขึ้น 
     3. ซํอมแซมถนนลาดยาง/ถนนคสล.ที่ช ารุด 

4.ส ารวจพื้นที่ดินที่สามารถด าเนินการเปิดเป็นเส๎นทางถนนสาธารณะได๎ โดยเส๎นทางนั้น จะต๎องมีผู๎ได๎รับ
ประโยชน์มากประชาชนมีการสัญจรไปมาสม่ าเสมอ รวมทั้งเป็นเส๎นทางทะลุตัดผํานกับถนนเส๎นอื่นได๎ และต๎อง
เป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์เพื่อหนํวยงานภาครัฐสามารถเข๎าด าเนินการได๎ตามความต๎องการของประชาชน 

5.ถนนบางเส๎นเป็นถนนที่ได๎รับการถํายโอนภารกิจจากหนํวยงานอื่น ต๎องท าเรื่อง เพ่ือเสนอตาม
กระบวนการขั้นตอน 
     6.ถนนบางเส๎นที่มีระยะทางยาว (โครงการที่เกินศักยภาพฯ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) 
ประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กับหนํวยงาน อบจ.นครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กรมสํงเสริมฯ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํอไป 

7.ขุดลอกคูคลองสํงน้ า-ทิ้งน้ าทุกเส๎นทุกสายในต าบลให๎ระบบการหมุนเวียนของน้ าไหลสะดวก
ตลอดเวลา 
     8. ก าจัดวัชพืชโดยใช๎แรงงานคนหรือเครื่องจักรกล เพ่ือสร๎างอาชีพให๎กับชุมชน (ขอรับการสนับสนุนจาก
ส านักงานแรงงานจังหวัดและสํงโครงการขุดลอกคูคลองก าจัดวัชพืชกับอบจ.นครศรีธรรมราช) 

9. ซํอมแซม ปรับปรุงดูแลระบบประปา เปุาทํอเมน เปลี่ยนทํอเมน เปลี่ยนถังประปาที่มีคุณภาพให๎อยูํใน
สภาพใช๎งานได๎ตามปกติ  
     10. กํอสร๎างระบบประปาใหมํในพ้ืนที่ที่มีระบบประปาไมํเพียงพอ หรือช ารุดไมํสามารถใช๎งานได๎ 
     11. จัดอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
     12. จัดท าปูายประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยให๎กับผู๎สัญจรไปมา 

13. ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซํอมแซม/ขยายเขตไฟฟูา/ย๎ายเสาไฟฟูาออกจากสถานที่ตั้งบ๎านเรือน โดยการ
ประสานงานกับการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอคํายบางระจัน ด าเนินการตามระเบียบฯ 
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14. ซํอมแซมปรับปรุงระบบเสียงตามสายให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ 
     15. ติดตั้งระบบเสียงไร๎สายทั้งต าบล 

16. ซํอมแซม ปรับปรุง บ ารุงรกัษา เปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช๎งานคงทนใหมํ   เพ่ือให๎สามารถใช๎งานได๎ดี 
     17. จัดท าทะเบียนคุมการซํอมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา เพ่ือประเมินสถานการณ์ดูวํา  จะมีการซํอมแซมตํอ
หรือจะจัดซื้ออุปกรณ์ใหมํทดแทนของเดิม 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาเหตุและปัญหา 
1. ปัญหาขยะมูลฝอยทิ้งไมํถูกสุขลักษณะ ท าให๎เกิดการเนําเหม็นสํงกลิ่นรบกวนและท าให๎เกิดโรคภัยไข๎

เจ็บ มลภาวะเป็นพิษ เกิดสิ่งแวดล๎อมท่ีไมํดีในชุมชน 
2. ปัญหาฝุุนละออง/ทราย/ดิน รํวงหลํนบนท๎องถนน ท าให๎สกปรกและเกิดอันตรายตํอผู๎สัญจรไปมา 

รวมทั้งผู๎อาศัยอยูํใกล๎กับสถานที่ต๎องรับผลกระทบตํอรํางกายและจิตใจในการด ารงชีวิตความเป็นอยูํประจ าวัน 
3. กลิ่นจากโรงงานผักกาดสํงกลิ่นรบกวน เกิดมลภาวะเป็นพิษตํอรํางกายและการอยูํอาศัย 

สภาพอากาศไมํบริสุทธิ์ ท าให๎ผู๎ที่อยูํใกล๎สถานที่นั้นได๎รับผลกระทบในชีวิตความเป็นอยูํประจ าวัน 
4. ภายในต าบลมีภูมิทัศน์ไมํสวยงาม (ริมถนนสาธารณะมีกิ่งไม๎ยื่นออกมา/ขยะทิ้งริมถนนสาธารณะทิ้งไมํ

ถูกสุขลักษณะ) 
5. วัชพืชในแหลํงน้ า ล าคลองและพ้ืนที่สาธารณะตําง ๆ มีปริมาณจ านวนมากท าให๎ผู๎ประกอบอาชีพ

เกษตร ประสบปัญหาน้ าไมํเพียงพอ ไหลเวียนช๎า เกิดปัญหาการแยํงชิงน้ าประกอบอาชีพเกษตร 
6. ขาดแคลนพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์น้ าตํางๆ ในแหลํงน้ าสาธารณะ ประชาชนจะหาปลาเป็นอาหารเพ่ือ

เลี้ยงชีพ ลดรายจําย เพิ่มรายได๎ของครัวเรือน 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดซื้อรถขยะ/จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ/ถังขยะให๎กับทุกครัวเรือน  

     2. จัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน 
3. ขอรับการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล๎อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม    
4. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมด าเนินการแก๎ไขปัญหา เพ่ือไมํสํงผลกระทบตํอเจ๎าของและ

ประชาชนในพื้นท่ีในระยะยาว 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตกแตํงดูแลริมถนนสายหลัก/สายรองและถนนสาธารณะในหมูํบ๎าน 
6. จัดโครงการประกวดหมูํบ๎านนําอยูํ 
7. ปลูกปุาชุมชนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว 
8. ก าจัดวัชพืชในแหลํงน้ า และพ้ืนที่สาธารณะตํางๆ อยํางสม่ าเสมอ 
9. ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากส านักงานประมงน้ าจืด เพ่ือน ามาปลํอยแหลํงน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่

สาธารณะอยํางตํอเนื่อง เพ่ือเป็นแหลํงอาหารให๎กับประชาชนในพื้นท่ี และสามารถสร๎างรายได๎ อาชีพเสริมให๎กับ
ประชาชน 

3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
สาเหตุและปัญหา 
1. ยาเสพติดแพรํระบาดในหมูํบ๎านชุมชน และไมํมีงบประมาณที่จะดูแลอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
2. ปัญหาภัยพิบัติทุกประเภท เชํน อุทกภัย น้ าทํวมพ้ืนที่การเกษตร/ ความเสียหายด๎านเกษตร/ 

บ๎านเรือนของประชาชนประสบความเดือดร๎อน/วาตภัย ลมพายุกระโชกแรง บ๎านเรือนของประชาชนได๎รับความ
เสียหาย ต๎นไม๎ล๎มทับ/อุบัติภัยตํางๆ ที่ท าให๎ประชาชนได๎รับความเดือดร๎อน  

3. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
4. ผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ/ผู๎ยากไร๎/ผู๎ด๎อยโอกาส ในหมูํบ๎านขาดแคลนปัจจัยสี่เป็นจ านวนมากและต๎องการให๎

หนํวยงานดูแล สร๎างความอบอํุนอยํางใกล๎ชิด 
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5. ประชาชนสํวนใหญํการอํานออก เขียนได๎ ภาษาตํางประเทศไมํเกํง และถ๎าหากก๎าวสูํปี พ.ศ.2558 
ประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํอาเซียน 10 ประเทศ จะพูดคุย สื่อสาร กับประเทศเพ่ือนบ๎านที่เข๎ามาไมํได๎ 
1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)    6.  ประเทศพมํา (Myanmar)  
2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia)                             7.  ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)  
3. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)                         8.  ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)  
4. ประเทศลาว (Laos)                                       9.  ประเทศเวียดนาม (Vietnam)  
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)                            10. ประเทศไทย (Thailand) 
       ปัญหาก็คือ การสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญที่จะต๎องมีการพัฒนาทุนมนุษย์ให๎มีศักยภาพ 
ในการรองรับการเข๎าสูํอาเซียน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สนับสนุนงบประมาณปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดยให๎มีการติดตามอยํางตํอเนื่อง  
    และจริงจัง 

    2. จัดกิจกรรมสร๎างความอบอํุนในครัวเรือน/หมูํบ๎าน/ต าบลให๎หํางไกลยาเสพติด 
    3. จัดอบรมสร๎างจิตส านึกให๎กับเยาวชน/ประชาชน/กลุํมเสี่ยง ให๎เข๎ามารับรู๎แก๎ไขปัญหา 
              ยาเสพติดรํวมกัน 
    4. ติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
    5. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

6. ชํวยเหลือ ฟื้นฟู ผู๎ประสบภัยพิบัติ โดยทันที ตามอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงานนั้นๆ 
     7. ประสานงานขอรับการชํวยเหลือ เยียวยา หนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎อง 

8. จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ เพี่อชํวยเหลือประชาชนผู๎ประสบความเดือดร๎อน 
9. จัดเวรยามดูแลหมูํบ๎าน/ชุมชน ดูและความปลอดภัยโดยจัดหาอาสาสมัครเข๎ารํวมด าเนินการ  

                เป็นต๎น 
     10. สนับสนุนสายตรวจเวรยาม และให๎มีการจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ 

11. ตั้งจุดตรวจเส๎นทางจ าหนํายยาเสพติด 
12. สนับสนุนเงินชํวยเหลือสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 

    13. การให๎การสงเคราะห์โดยการซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ภายในต าบล 
    14. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู๎สูงอายุ 
     15. จัดตั้งกลุํมองค์กรดูแลผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการที่บ๎าน 

16. จัดโครงการจ๎างครูสอนภาษาตํางเทศ (ภาษาอังกฤษ/จีน อ่ืนๆ  เป็นต๎น) ให๎กับคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.เจ๎าหน๎าที่อบต.คลองกระบือทุกคน รวมทั้งประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู๎สนใจในต าบล
คลองกระบือ 

4. ด้านสาธารณสุข 
สาเหตุและปัญหา 
1. ปัญหาด๎านสุขภาพของประชาชนสํวนใหญํจะมีโรคประจ าตัว เนื่องจากอายุมากข้ึน โรคตํางๆ จะ

เกิดข้ึน ซึ่งมีการสะสมในรํางกาย การปฏิบัติตัวประจ าวัน การรับประทานอาหาร และจะแสดงอาการในชํวงอายุ
ที่ไมํมีภูมิต๎านทาน 

2. ปัญหาการระบาดของโรคไข๎เลือดออกในต าบล 
3. ปัญหาขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/การสนับสนุนให๎มีการออกก าลังกาย 
4. ปัญหาการเกิดโรคระบาดตํางๆ ในพ้ืนที่ต าบล ซึ่งเป็นโรคใหมํประชาชนรู๎ไมํเทําทันเหตุการณ์ 
 
 



 
 

86       

แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สนับสนุนกิจกรรมตรวจสุขภาพให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสอยํางตํอเนื่อง สม่ าเสมอทุกปี 

     2. ให๎ความรู๎ด๎านสาธารณสุขกับประชาชนในพ้ืนที่อยํางตํอเนื่อง (ประสานงานรพ.สต.ในพ้ืนที่ อบต. 
คลองกระบือ) 
     3. ให๎การสนับสนุนยาสามัญประจ าบ๎าน 

4. จัดโครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรคไข๎เลือดออกพํนหมอกควัน และมอบทรายอะเบท  
    ก าจัดแหลํงเพาะพันธุ์ยุงลายอยํางสม่ าเสมอ 
5. กํอสร๎างลานกีฬาแบบหลังคาคลุมและจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายตามความเหมาะสม 

     6. จัดกิจกรรมสํงเสริมกีฬาประเภทตํางๆ การออกก าลังกายให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ 
     7. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให๎กับหมูํบ๎าน 
     8. จัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาในชุมชน 

9. ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎โรคระบาดตํางๆ ให๎กับประชาชนรับทราบอยํางตํอเนื่อง 
     10. ขอรับการสนับสนุนชํวยเหลือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

11. จัดบริการรถกู๎ชีพ-กู๎ภัย ให๎บริการตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 

5. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
สาเหตุและปัญหา 
1. ปัญหาสินค๎าอุปโภค บริโภคมีราคาแพง คําครองชีพสูง รายได๎ไมํเพียงพอตํอรายจําย 
2. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ า 
3. ปัญหาต๎นทุนในการผลิตสินค๎าเกษตรมีราคาสูง 
4. ปัญหาไมํมีน้ าท านา 
5. ปัญหาโรคระบาดตําง ๆ ในนาข๎าว เพลี้ยกระโดด/ศัตรูพืชในนาข๎าว 
6. ดินเสื่อมสภาพเนื่องจากมีการท านาตลอดปี 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดตั้ง/สํงเสริมการประกอบอาชีพให๎กับราษฎรได๎พัฒนาฝีมือและการรวมกลุํมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดย

อาศัยภูมิปัญญาชาวบ๎านเพื่อท าธุรกิจขนาดยํอม  จัดหาตลาดกลางร๎านค๎าชุมชน  ศูนย์จ าหนําย  ให๎เกษตรกร  
กลุํมอาชีพ  น าสินค๎ามาจ าหนํายและพัฒนาเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อสร๎างให๎ชุมชนเข๎มแข็ง 
    2. รณรงค์ ให๎ปลูกผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน 
    3. จัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อรู๎จักประมาณตนกับรายได๎ที่รับ 
    4. สนับสนุนการด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในต าบล 
    5. ลดต๎นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรประเภทนั้นๆ เพื่อให๎สอดรับกับความแปรปรวนทาง 

   ด้านเศรษฐกิจ 
     1. ประสานงานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎การชํวยเหลือ 
     2. อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการเกษตรเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต 
     3. สํงเสริมการท าปุ๋ยชีวภาพตําง ๆ ฯลฯ 
     4. สนับสนุนกลุํมผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวพันธุ์ดี/ผลิตข๎าวพันธุ์ดี 
     5. สํงเสริมการปรับปรุงดิน 
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6. ด้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สาเหตุและปัญหา 
1. ประเพณีวัฒนธรรมในท๎องถิ่น ได๎รับความสนใจน๎อยมาก  
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. สํงเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีในท๎องถิ่นให๎มีสืบทอดอยํางตํอเนื่องเป็นประจ า 

ทุกปี ได๎แกํ ลอยกระทง/ สงกรานต์/ท าบุญตักบาตรเทโว 
     2. จัดอบรมเข๎าคํายธรรมะเยาวชน/ประชาชน/ผู๎สูงอายุในพ้ืนที่ 
     3. ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมดั้งเดิมให๎เยาวชนรุํนหลงัได๎รับรู๎ และสรา๎งจิตส านึกในการสืบทอดวฒันธรรมตํอไป 
     4.จัดกิจกรรมตํางๆที่เป็นการสํงเสริมทางด๎านศาสนา/ประเพณีวัฒนธรรม/สํงเสริมสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพ่ือให๎ทุกคนได๎ตระหนักรํวมกัน และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่นแกํชนรุํนหลังตํอไป 
    5. ฟื้นฟู อบรม ทบทวนลูกเสือชาวบ๎าน เพ่ือสร๎างความรักสามัคคีในชุมชน  

7. ด้านการเมือง การปกครอง 
สาเหตุและปัญหา 
1. ประชาชนสํวนใหญํไมํมีความรู๎เกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน ท าให๎การด ารงชีวิตความเป็นอยูํรู๎ไมํ

เทําทันกันท าให๎เสียเปรียบ เสียโอกาสในเรื่องตํางๆ 
2. ผู๎น าชุมชนบางกลุํมยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ 
แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายตํางๆ ในชีวิตประจ าวัน 
2. จัดอบรมเพ่ิมศักยภาพผู๎น าชุมชนทุกกลุํมองค์กรในพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ 

  

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
  ปัจจุบันนี้ ความต๎องการสํวนใหญํในพื้นที่ต าบลจะเป็นในเรื่องการประกอบอาชีพ รายได๎เพ่ิมข้ึนใน
การด ารงชีพ ราคาพืชผลสินค๎าทางการเกษตรในการประกอบอาชีพหลัก ให๎มีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ราคาขายสูงขึ้น 
เพ่ือให๎ด ารงชีวิตอยูํได๎อยํางผาสุก ซึ่งแนวโน๎มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 คาดวําจะขยายตัวอยูํในชํวงร๎อยละ  
1.9-2.9 โดยมี ปัจจัยสนับสนุน ได๎แกํ ราคาน้ ามันที่ทรงตัวอยูํในระดับต่ า ท๎าให๎ต๎นทุนการผลิตลดลง หรือไมํปรับ
ขึ้น มากนัก คําเงินบาทที่อํอนคําลง เป็นผลดีตํอการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย นอกจากนี้ การ
ด าเนินนโยบายด๎านการเกษตรตําง ๆ ของภาครัฐ อาทิ การลดต๎นทุนการผลิต ระบบสํงเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญํ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (zoning) ศูนย์เรียนรู๎การเพ่ิม ประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตร การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงข๎อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) รวมถึงการพัฒนาแหลํงน้ าและแก๎ไข
ปัญหาภัยแล๎ง จะชวํยสนับสนนุให๎ การผลิตสินค๎าเกษตรมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดมาก
ขึ้น อยํางไรก็ตาม เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน๎มชะลอตัวลง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นคูํค๎าที่ส าคัญ อาจท๎าทายให๎ความ 
ต๎องการสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลง และสํงผลกระทบตํอเนื่องมายังการผลิตและ ราคาสินค๎า
เกษตรในประเทศด๎วย  และมีการเปลี่ยนแปลงที่จะสํงผลกระทบตํอการพัฒนาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางไร 
 - แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกัน 
   ให๎มีองค์กรเดียว 
 - การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 
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3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 

ประเทศ โดยมี ไทย พมํา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชาและบรูไน เพ่ือที่จะให๎
มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลุํม Euro Zone นั่นเอง จะท าให๎มีผลประโยชน์อ านาจ
ตํอรองตํางๆ กับคูํค๎าได๎มากข้ึน และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดที่แตํละ
ประเทศอาจจะขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 

 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม   ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยํางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให๎ AEC เป็นไปคือ 

 1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 
 3.การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทําเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
 

 จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองกระบือได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว๎ จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เกี่ยวข๎อง เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสํงผลกระทบตํอการพัฒนาท๎องถิ่น ดังนั้น 
จะต๎องมีการเตรียมพร๎อมรองรับการเปลี่ยนแปลงตํอสถานการณ์ที่เกิดข้ึน และปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนา
ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางรวดเร็ว ทันตํอเหตุการณ์ เพ่ือให๎ประชาชนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง
พัฒนาได๎รับประโยชน์สุขได๎อยํางแท๎จริง  
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ส่วนที่ ๓ 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่
ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 
อบต. 

คลองกระบือ ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  
สํงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  
และการทํองเท่ียว 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

อบต. 

คลองกระบือ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสํงเสริม
คุณภาพชีวิต 

ด๎านบริหารงานท่ัวไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลดั 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลดั 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดั 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 

ด๎านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล 

ด๎านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลดั, 
กองคลัง, 

กองการศึกษา 

อบต. 

คลองกระบือ 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองคลัง 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

ด๎านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง  

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน  

5 ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ                      
และสิ่งแวดล๎อม 

ด๎านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 
อบต. อบต. 

คลองกระบือ 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน 9 แผนงาน 4 ส้านัก/กอง  
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วิสัยทัศน์ 
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