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๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนา ระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ 
ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 
และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทํารางแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 
๒๐ ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได
พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหวางท่ีกลไกลการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยู
ระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ  ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  
โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้ 

 

 สวนท่ี  ๓ 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 

                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 คติพจนประจําชาติ        “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” 

 
ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
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สาระสําคัญ 
 สภาพแวดลอม 
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมิติ

ทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยง
และภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
เศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใต
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความ   
เหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวง
กวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีใน
วงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใช
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ 
โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึนอาทิ 
การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ 
ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะ
ยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุก
มิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยาง
ตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน 
เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุม
ประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญ่ีปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคย 
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เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาว 
เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทย
ในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยง
สําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริม
จุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรป
นั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ัง
ความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปน
องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
อยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากร
มนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแมราคา
จะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ัง
พืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณ
ดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะ
โลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน
ใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
มากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับ
จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเ ง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบันทํา
ใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป 
๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป 
๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออกสินคา
อุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและ
สรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรม
อาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึน



 ๘๕ 

เปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุก
ระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการ
คุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของ
ทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอัน
ไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกํากับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความ
ม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ 
ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภค
และประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนให
การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการ
ออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉลี่ยยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา     
ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบเครือขายท่ีสมบูรณและลาชา การบังคับใช
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดาน
คุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญ
ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ 
ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร      
ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน
นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอ



 ๘๖ 

การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมี
คุณภาพอยางท่ัวถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และ
ท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดินท่ีทําให
จําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน 
เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี 
ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน  
เปนตน เง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญ
ฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและ
ควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ   
ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะ 
ยังตํ่า และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการ
พัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ี
เปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตอง
วิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศ
ไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย           
การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทํางาน และการเรียนรู ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทํางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ
กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะ
สงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี



 ๘๗ 

สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพ
เดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสีย
โอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของ
ประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ี
ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมี
การกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหา
การทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหม
ของโลกไดซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญ
ของยุทธศาสตรชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกําลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวย
วิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ 
ซ่ึงเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสาน
สอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลัง
อํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน
ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปน 



 ๘๘ 

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร  ไดแก               
(๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 

๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปน
ประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัย
ดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหง
อนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน การ
สงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 



 ๘๙ 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับ
หวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ รวมถึง
สรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ

จิตใจใหเขมแข็ง 

๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 



 ๙๐ 

๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและ
สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคม   
สีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 
กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ     

ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนํายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 



 ๙๑ 

๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรร
งบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการให
สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 
1.2  กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
ประกอบดวย   10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

  ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  
  (๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
  (๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
  (๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
 
 



 ๙๒ 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑)     
จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ 
มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ.ตอคนตอป ซ่ึงทําใหประเทศไทยไดขยับ
ฐานะข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ 
๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ 
ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมี
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน 
(สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยี
อยางตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแม
ในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลง
ซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙        
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความ
ลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสู
การเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทําใหประเทศไทย
จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

 



 ๙๓ 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู
ในเกณฑท่ีแข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการ
ดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังใน
การกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 
   ๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมี
ความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
   ๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให
เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป 
๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวง
ระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับ
รอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปน
รอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับขณะเดียวกัน
บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามีจํานวน ๑๑ 
คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนตอ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
   ๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และ
มีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง



 ๙๔ 

ดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยาง
เปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจน
บุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรู
ดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

๒.๒ ดานสังคม 
  ๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
   (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการตั้งครรภ
ในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ 
คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
   (๒) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงานของ
ไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป 
๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํา
กวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑        
มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของ
ประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจจุบันสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 
    (๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพ
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ 
ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 
แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายได
ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  
    ๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหลงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 
   ๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป 
แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐  นอกจากนี้  
คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม  โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ 
ความซ่ือสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
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  ๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล้ําดานรายไดมีแนวโนมดี
ข้ึนเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุด
แตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของ
รายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจาก
โครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง
ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

  ๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
   (๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูในกลุม
คนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมาก
ท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา 
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 
   (๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค         
มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความ
เปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยู
ดอยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 
   (๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา 
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา 
   (๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน 
๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม 
แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 
   (๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายได
นอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรม
และตองใชระยะเวลายาวนาน 
   ๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมี
หลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูใน
ครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม 
สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคลุมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย
ภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง 



 ๙๖ 

๔,๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมี
รายไดนอยและผูยากไร 
   ๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจัก
เสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   ๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปน
แผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให
ไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุม
ทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป 
๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกร
ท้ังหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  
   ๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน 
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 
 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   ๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อม
โทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
   (๑) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือการ
ผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป 
๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 
   (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและท่ีดิน
มีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน 
การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหาร
จัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตก
อยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 
   (๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ 
จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ี
ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปน
การลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทาใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตร
ท้ังหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตามในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวาปาชายเลน
มีสภาพดีข้ึน ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ   
๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณ
ความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 



 ๙๗ 

   (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใชพลังงานดี
ข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ ตอง
นําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความ
ตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ 
ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ี
ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดี
ข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ ๐.๖  
   (๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย 
๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกัก
น้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทาธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได 
โดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนาน้ํา
บาดาลข้ึนมาใช มีขอจํากัดในเรื่องของความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง 
ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดย
ท่ีศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถ
จัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 
   ๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
   (๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูล
ฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป 
๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชน
เพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจาก
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัด
ซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนํา
ของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 
   (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือ
ตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา



 ๙๘ 

สถานการณดีข้ึนเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีข้ึน 
   (๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยูใน
เกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและ
การปศุสัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัด
น้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบ้ําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑ 
   (๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซด
เทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาค
ดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 
   ๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สราง
ความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถี
การดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ี
สงผลกระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลให
ประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
   ๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 
   (๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมินผาน
ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับ
ปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข 
สถานการณดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน 
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการ
คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ 
(๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและ
ระดับทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนซับซอนกับ
ผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ   
หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการ
ทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอ



 ๙๙ 

ผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนา
บางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความ
โปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง 
ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 
    (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักธรรมาภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 
๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เม่ือเทียบกับป ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศ
และตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
  (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางได
มอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของ
ประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการ
แผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
   (๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดาน แตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท.ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ 
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณ      
เปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจหนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท.โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตอง
ถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปน
ขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจําอยูท่ีสถานี
อนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับ
ซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล 
ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซ้ือเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับ
ทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕          
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ 



 ๑๐๐ 

๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมี
ขอบเขตจํากัด 
   ๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจาง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
หาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ีประเทศไทย
มีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ี
ออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไข
ปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับ
ท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป 
๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนน
เทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอรรัปชั่นนอย 
 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไมต่ํา
กวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน  
 
 
 



 ๑๐๑ 

 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  
 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
  (5) มีการบริหารจัดการคาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของการคา  
 5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม   

๑.๓  THAILAND  ๔.๐ 
 รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา  มุงม่ันในการนํา “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทยแลนด 
๔.๐” มาใช เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนกับดัก ๓ กับดักท่ีกําลังเผชิญ ท้ัง ๑) กับดักประเทศรายไดปานกลาง 
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) ๓) กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา 
(Imbalance Trap)  เปาหมายเพ่ือนําประเทศมุงสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน อยางเปนรูปธรรม ผานโมเดลนี้ 
 กอนหนาท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มกาวสูโมเดลไทยแลนด ๑.๐ หลังจากเริ่มตน
พัฒนาภาคเกษตรกรรม แลวจึงคอยปรับมาสูไทยแลนด ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุงเนนแรงงานราคาต่ํา 
เชน สิ่งทอ อาหาร และมาสู ไทยแลนด ๓.๐ มุงเนนการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซ่ึงการพัฒนาของ
ประเทศไทยใน ๓ ชวงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ตอป แตมาถึงจุดหนึ่ง
หลังป ๒๕๔๐ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน ๓-๔% ตอป 
 เหตุผลสําคัญเพราะไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน และไมเคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไมไดมีทักษะจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ซ่ึงในชวงนี้รัฐบาล
ตองการกาวกระโดดขามหุบเหว ซ่ึงตองใชความกลาหาญทางการเมือง และตองใชพลังท่ีเรียกกวาพลังประชารัฐใน
การขับเคลื่อนไทยแลนด ๔.๐ 
 ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย 
 ๑) Productive Growth Engine ซ่ึงเปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ีมี
รายไดสูง ( High Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และ ความคิดสรางสรรค 
กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม 
และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดล
ธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการบมเพาะธุรกิจดาน
เทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลางท่ีไทย
กําลังเผชิญอยู   
 ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได โอกาส 
และความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน 



 ๑๐๒ 

   
 โดยกลไกนี้ ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ฐานรากในชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทายทางสังคมในมิติ
ตางๆ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การ
ยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
 ๓) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการพัฒนาและ
ใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนาระหวาง
คนกับสภาพแวดลอม 
 โดยกลไกนี้ประกอบดวย  การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความ
ไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 
 ท้ัง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความม่ังค่ังอยางม่ันคง
และยั่งยืน เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ซ่ึงถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพา
การลงทุนตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการ
วิจัยและพัฒนา โครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี ๒๑  ซ่ึงรัฐบาลตองกลาพอท่ีจะถอดกับดัก
จากการดึงเงินลงทุนตางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตางชาติมา และตองยืนอยูบนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
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 1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนใหมีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ  เชน สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  
พัฒนาการเกษตร  ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 
  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน เชน สงเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (๓) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล  ปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอม  ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (๔) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บานท้ังแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและ
นานาชาติ 
  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพ่ือใหมีการ          
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและความตองการของ
ชุมชน 
 

 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด 
  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุงเนนการ        
เรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแลงใหเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรี-ระยอง  บริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินคาและการตลาด  
สงเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝงในจังหวัดจันทบุรีและตราดพรอมฟนฟูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติชายฝง
ทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี  จัดระเบียบแหลงทองเท่ียว สนับสนุนการคาการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบาน  
เรงรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสงใหสมบูรณยิ่งข้ึน  และพัฒนาความรูและทักษะฝมือ
แรงงานใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
  โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครใหเปนศูนยกลางการประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
(๒) โครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนท่ีเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๓) โครงการปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย 
(๔) โครงการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองตอภาคการผลิตและบริการ 
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วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด 
“แหลงทองเท่ียวระดับสากล แหลงผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม และอยูรวมกับชุมชนไดอยางสมดุลและย่ังยืน ประตูสูเศรษฐกิจโลก” 

 
เปาประสงค 
2.1 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหขยายตัวอยางตอเนื่อง สมดุล และมีเสถียรภาพ 
๒.2 เพ่ือพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจ การขนสง การคาการลงทุน และโลจิสติกส ระดับนานาชาติ

เพ่ือพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
2.๓ เพ่ือฟนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสอดรับกับระบบนิเวศ การใชประโยชน

อยางยั่งยืน และเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวใหมีความ 
หลากหลาย และเชื่อมโยงการทองเท่ียวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 
๑. ฟนฟูและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวหลักของกลุมจังหวัด ใหสามารถรักษาสถานภาพการเปน 

แหลงทองเท่ียวระดับสากลสืบตอไป 
๒. พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียวใหมีความหลากหลายไดมาตรฐานระดับสากล 
๓. พัฒนาปจจัย/โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหเพียงพอและได

มาตรฐานในระดับนานาชาติ 
๔. ยกระดับศักยภาพดานการตลาด และประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวในเชิงรุกใหตรงกับกลุมตลาด

เปาหมาย 
๕. สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและ 

สอดคลองกับการขยายตัวของการทองเท่ียว 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว รวมท้ังจัดเตรียมระบบ
โครงขายบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ 
๑. พัฒนาจุดตรวจชายแดนใหสามารถบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานสากล ท้ังการ

ใหบริการดานศุลกากร และการตรวจคนเขาเมือง 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีแนวชายแดนเพ่ืออํานวยความสะดวกใน

การลงทุนและขนสงสินคา เชน ถนน ระบบประปา ระบบปองกันน้ําทวม ระบบบําบัดน้ําเสีย และกําจัดขยะ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชประโยชนโครงขายการคมนาคมขนสงในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน 
สนับสนุนการเปนประตูสูเศรษฐกิจโลกรวมท้ังดึงดูดการลงทุนมาสูพ้ืนท่ี 

กลยุทธ 
๑. ปรับปรุงและขยายเสนทางเศรษฐกิจสําคัญในพ้ืนท่ีใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรท่ี 

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังในสวนการขนสงสินคาและผูโดยสาร 
๒. สงเสริมและพัฒนาทาเรือฯ ใหมีประสิทธิภาพ 
๓. ประสานความรวมมือและผลักดันใหทาอากาศยานอูตะเภาเปนทาอากาศยานนานาชาติ 
 



 ๑๐๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

กลยุทธ 
๑. ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมูลคาเพ่ิมข้ึน 

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และสอดคลองกับขอกําหนดมาตรฐานในเวทีการคาโลก อาทิ การ
ปรับปรุงพันธุพืช/สัตว การพัฒนาระบบชลประทาน และการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการผลิตและเก็บ
เก่ียวตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบข้ันตนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑทางการเกษตร 

๒. ถายทอดความรูใหเกษตรกรมีทักษะท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตใหไดผล
ผลิตท่ีมีคุณภาพ ประเภท และราคาท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีมีการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และคํานึงถึง 
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน การเกษตร และการทองเท่ียว 

กลยุทธ 
๑. ปองกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหลงอุตสาหกรรม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

บําบัดน้ําเสีย ระบบการระบายมวลสารอากาศ และระบบกําจัดของเสียอันตราย เพ่ือไมใหสงผลกระทบทางลบตอ
สิ่งแวดลอมโดยรวม 

๒. ยกระดับขีดความสามารถดานเทคโนโลยีการผลิตรวมท้ังการวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดตนทุน 
ข้ันตอนและระยะเวลาในการผลิต และนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑใหมีตนทุน
และการสงมอบสินคาท่ีแขงขันได 

๓. เสริมสรางประสิทธิภาพดานการออกแบบและนวัตกรรม ตลอดจนการใหบริการดานการ 
ทดสอบคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑใหหลากหลายไดมาตรฐานสากล เปนท่ียอมรับและ
แขงขันไดในตลาดโลก 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ : อนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณปราศจาก
มลภาวะและกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 
๑. ปกปองและฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือใหพ้ืนท่ีปาไมมีความ

หลากหลาย อุดมสมบูรณและมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 
๒. อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําตามธรรมชาติกอสราง ฝายกักเก็บน้ํา และพัฒนาแหลงน้ําบาดาล 
๓. อนุรักษ ฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล 
๔. ปองกันการกัดเซาะชายฝงทะเลในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว 
๕. ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิด 
๖. เฝาระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดลอม 
๗. สรางความเขมแข็งใหแกองคกรภาคีและเครือขายภายนอกเพ่ือระดมความรวมมือในการ 

คุมครองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง (ฉบับทบทวนป 25๖๐) 

วิสัยทัศนการพัฒนา (Vision) 
“เมืองนวัตกรรมกาวหนา พัฒนาอยางสมดุล บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองใหมีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพและสมดุล 
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม บนพ้ืนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน 
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเขมแข็ง มีความม่ันคง ปลอดภัยบนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. สงเสริมการคา การลงทุน การผลิตสินคาและบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความเจริญ

ดานเศรษฐกิจ ท้ังในและตางประเทศ 
5. สงเสริมนวัตกรรม รองรับนโยบายการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของรัฐบาล  

เปาประสงครวม 
1.เศรษฐกิจของจั งหวัดระยองมีการขยายตัวอยางตอ เนื่ อง  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการทองเท่ียว เปนไปอยางสมดุล 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความม่ันคงทางสังคมบนพ้ืนฐาน

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการใชประโยชนสูงสุด ทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบน

พ้ืนฐานการมีสวนรวม 
๔. เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ควบคูกับมีความพรอมทางดานโครงสราง

พ้ืนฐานสําหรับรองรับการแขงขันในระดับสากล 
 
 

 
 



 ๑๐๗ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategy) 

 การพัฒนาจังหวัดใหเปนไปในทิศทางสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจกาวหนา
ประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก โดยไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัดระยอง ๖ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง       
ปศุสัตว ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับภาคเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : สงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
ควบคูกับการรับผิดชอบตอสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ : สรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม
และภาคบริการสูการแขงขันในระดับสากล 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตวใหเปนไปตาม
 มาตรฐานสากล ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการทองเท่ียว 
 ดานเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีสําคัญและเปนอาชีพดั้งเดิมของชาวจังหวัด
ระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด 
ไดแก ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง ขาว ปาลมน้ํามัน ออย ผลไมตาง ๆ เชน ทุเรียน เงาะ และมังคุด เปนตน 
ปจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีแนวโนมลดลงทุกป 

ดานการประมง จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตร การประกอบ 
อาชีพประมงจึงเปนอาชีพท่ีสําคัญ นอกจากการทําประมงประเภทอาหารสดแลว ยังมีการนํามาทําเปนผลิตภัณฑ 
ตอเนื่อง เขน อาหารทะเลแหง เปนตน ท้ังนี้ ยังมีการทําประมงน้ําจืดดวย เนื่องจากมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ 5 อาง 
ปจจุบันอาชีพประมงชายฝงหรือประมงเรือเล็กไดรับความเดือดรอนมาก เนื่องจากสัตวทะเลเศรษฐกิจ เชน กุง 
หอย หมึก ปู ปลา มีนอยลงและมีการแยงชิงพ้ืนท่ีประมง ประกอบกับพ้ืนท่ีประมงเดิมมีการเสื่อมโทรมของ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหตองออกหากินไกลข้ึน ตนทุนสูงข้ึน 

ดานปศุสัตว จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตวควบคูกับการทําไร ทําสวนผลไม เชน โค 

กระบือเปด ไก แพะ เปนตน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว ไดรับการสงเสริม 

และพัฒนาใหมีคุณภาพ และมูลคาเพ่ิม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสูภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนา

เปน เกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 

กลยุทธ :  
1) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินคา/ผลิตภัณฑเกษตร ประมง และปศุ

สัตว ใหมีความปลอดภัย มีคุณภาพ'ไดมาตรฐาน 



 ๑๐๘ 

2) สรางและขยายเครือขายการตลาด ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร ประมง ปศุสัตว
และผลิตภัณฑตอเนื่อง 

3) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทาง 
เศรษฐกิจ 

4) เสริมสรางความเขมแข็งกลุม/สหกรณ/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
5)   ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนเพ่ือใหการผลิต        

ภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6) สงเสริมใหมีการเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนําไปสูเกษตร 

อุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 
      ๗)  พ้ืนฟูทรัพยากร'พ้ืนฐานดานการเกษตร ประมง และปศุสัตวโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวใหเติบโตควบคูกับภาค การเกษตรและภาคอุตสาหกรรม
 อยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

การทองเท่ียวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีข้ึนทุกป แตก็ยังไดรับผลกระทบจากปจจัยตางๆ 
ในบางชวง เชน ปจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อม่ัน ปญหาภายในจังหวัดเอง เชน ปญหามลพิษจาก 
ภาคอุตสาหกรรม แตถึงแมจะมีปจจัยตางๆ เขามากระทบ แตจํานวนนักทองเท่ียวก็ยังคงเติบโตอยูท่ีประมาณ 
10% ตอป ภาคการทองเท่ียวยังสามารถพัฒนาไดอีกมากจากทรัพยากรท่ีมีอยู โดย เฉพาะจากการเปนเมือง
เกษตรกรรม และเมืองอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียวไดอยางลงตัว และสรางความ
หลากหลายและแปลกใหม ใหกับการทองเท่ียว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  เปนแหลงสรางรายไดจากการทองเท่ียว และสรางมูลคาเพ่ิม 

ใหกับแหลง/สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรดานการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา ฟนฟู และอนุรักษ

ใหคง อยูไดอยางยั่งยืน 
กลยุทธ  
1) ฟนฟูแหลงทองเท่ียวเกาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวท่ี 

เก่ียวเนื่องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
2) พัฒนาสินคา และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน และหลากหลาย 
3) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีคุณภาพเพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียว 
4) สรางจิตสํานึก/กระบวนการมีสวนรวมของขุมชน ผูประกอบการและนักทองเท่ียวในการ 

อนุรักษทรัพยากรดานการทองเท่ียว 
5)  สงเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียวเพ่ือฟนฟู

ภาพลักษณ และดึงดูดนักทองเท่ียวใหเพ่ิมข้ึน 
6) เสริมสรางการปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว เพ่ือยกระดับความ 

เชื่อม่ันแกนักทองเท่ียว 
7) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3   การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน สนับสนุนการดําเนินการท่ีมี
 ความรับผิดชอบตอสังคม และการสรางนวัตกรรมอยาง สรางสรรค 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองประสบความสําเร็จเชิงเศรษฐกิจในขณะเดียวกัน 
ไดเกิดปญหามลพิษและผลกระทบตอสุขภาพ สรางความขัดแยงระหวางภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 



 ๑๐๙ 

เกิดกระแสตอตานและคัดคานการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังพ้ืนท่ีเดิมและพ้ืนท่ี แมวารัฐบาลไดเพ่ิมมาตรการสิ่งแวดลอมท่ี
เขมงวดข้ึน การพัฒนาพ้ืนท่ีจะประสบความสําเร็จไดตองคํานึงถึงการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีความสมดุลของ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-lndustrial town) 
เปนรูปแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีประสบความสําเร็จในหลายๆ ประเทศโดยกลมกลืนของอุตสาหกรรม
ชุมชน และสิ่งแวดลอมบริเวณรอบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม มีความเจริญเติบโตรวมกันและเก้ือหนุนซ่ึงกันและกันไดท้ัง
ปจจุบันและ อนาคต 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :   จังหวัดระยองเปนแหลงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู 

รวมกับชุมชนไดอยางสมดุลและยั่งยืน รองรับนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลไดอยางสมดุล 

กลยุทธ : 

1. สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใหมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหผูประกอบการทุกระดับมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 

Responsibility - CSR) ท่ีถูกตอง นําไปสูการเปนอุตสาหกรรมเซิงนิเวศน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือความพรอมในการ

รองรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster) 

3. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการปองกัน กํากับดูแล และเตือนภัยจากการ 

กระบวนการผลิต อุบัติเหตุ อุบัติภัยมลพิษของเสีย รวมท้ังการขนสงสินคาจากผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 

4. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 

ขนาดยอม (SMEs) 

5. สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  อนุรักษ พ้ืนฟู และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐาน  
                            ของการมีสวนรวม 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมไดเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาของจังหวัดระยอง การ
แกไข ปญหาตางๆ ทุกภาคสวนจะตองเขามารวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา รวมมือ สนับสนุน ชวยเหลือ เก้ือกูล 
ซ่ึงกันและกัน ไมวาดวยวิธีใดกิตาม ในอันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและอยูรวมกันไดอยางเปนสุข 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนปญหาสําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการเสื่อมโทรมและการใชทรัพยากร

อยางสิ้นเปลืองและไมถูกวิธี ดังนั้น การดําเนินการตางๆ เพ่ือเปนการอนุรักษ พ้ืนฟูทรัพยากรตางๆ จึงเปนเรื่อง

สําคัญเปน อยางยิ่ง 

           เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษ พ้ืนฟู มีการนํามาใช

อยางคุมคา และทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

1. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีท้ังปาบก ปาชายเลน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

2. อนุรักษ พ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสมเกิด 

ความสมดุลตอระบบนิเวศน 

3. อนุรักษ พ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ํารวมถึงการจัดการคุณภาพน้ําตามธรรมชาติใหอยูใน 

เกณฑมาตรฐาน 



 ๑๑๐ 

4. สนับสนุนการอัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหลงกําเนิดรวมท้ังมีระบบการ 

จัดการท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

5. เสริมสรางจิตสํานึก ความรู ความเขาใจ สรางภาคเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการดูแล 

รักษาสิ่งแวดลอม ในทุกภาคสวน 

6. ตั้งรับ ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 :  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักปรัชญา  
   ของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมซนของจังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนการประกอบอาชีพ

จากการทําเกษตรกรรม มาเปนรับจางทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม มีการอพยพโยกยายของคนในทองถ่ินอ่ืนเขา

มาในชุมชนมากสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีทําใหความตองการบริการของรัฐท้ังทางดาน 

การศึกษา ดานสาธารณสุขและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ิมมากข้ึน เกินกวาความสามารถท่ีจะ 

ตอบสนองไดทันกับความตองการเกิดปญหาตามมาอีกมายมาย เชน อาชญากรรม ยาเสพติด สาธารณูปโภค    

เปนตน จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปกับปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน การสรางเสริมสังคมไดมีคุณธรรมนําความรูในแงมุม

ตางๆ เพ่ือเสริมสรางสังคมใหมีความรู มีคุณธรรม เพ่ือสรางความยั่งยืนในการอยูรวมกันภายในชุมชน อยางสมดุล

มากท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนในชุมชนซ่ึงรวมท้ังเด็กและเยาวชน ใหตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา การเรียนรู

ในเรื่องตางๆ ท่ีจําเปนตอการใชชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมท้ังการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามมาตรฐานท่ีกําหนดภายใต

การนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช  

กลยุทธ 

1. เสริมสรางความม่ันคง และความปลอดภัยจากการคุกคามตางๆ ท้ังภายนอกภายใน 

2. เสริมสรางความเขมแข็งสถาบันทางสังคม 

3. สงเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สนับสนุนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 

5. พัฒนาระบบโครงสรางและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ 

6. อนุรักษ สืบสาน ฟนฟูภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู 

7. เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาคนตลอดชวงชีวิตเพ่ือพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : สรางความเขมแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขันภาคพาณิชยกรรม และ
   ภาคบริการสูสากล 

จังหวัดระยองและพ้ืนท่ีใกลเคียงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางตานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอม จากเหตุการณและนโยบายสําคัญ เชน การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนาระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) การลงทุนดานโครงสราง
พ้ืนฐานของรัฐบาล หลักๆ คือ โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองพัทยา-มาบตาพุด โครงการรถไฟรางคู
ทางมาตรฐานชวง หนองคาย - มาบตาพุด โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ พัทยา ระยอง โครงการพัฒนาทํา
อากาศยานลูตะเภา ระยอง พัทยา โครงการพัฒนาทําเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี 3 โครงการศูนยซอม



 ๑๑๑ 

อากาศยานลูตะเภา ตลอดจนนโยบายจังหวัดระยองการบิน MICE CITY (การจัดประชุมนานาชาติการทองเท่ียว
เพ่ือเปนรางวัลและการจัดนิทรรศการ (Meeting Incentive Convention and Exhibition) จึงเปนประเด็นท่ีทุก
ฝายท่ีจะตองเรงรัด ดําเนินการท้ังชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการไดรับการสงเสริมใหมี 

ศักยภาพอยางตอเนื่อง และมีความสามารถในการเขาสูการแขงขันในระดับสากล 

กลยุทธ 
1 .สงเสริมและพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการของจังหวัดใหมีนวัตกรรมและความทันสมัย 

สูระดับสากล 
2. สงเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ใหมีมาตรฐานสากล 
3. สงเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ 
4. พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา และความตองการอยาง

มีประสิทธิภาพ 
5.พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลคานเศรษฐกิจ เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ของผูประกอบการ 

1.5 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง 
 

วิสัยทัศน 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดระยอง มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการท่ีดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
   

พันธกิจ 
1. จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการท่ีดี 
3. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
5. สงเสริมการทองเท่ียว และพัฒนาประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวใหมและแหลงทองเท่ียวเกา 
6. สนับสนุนสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
7. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8. สงเสริมและอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

เปาหมาย 
1. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดระยอง มีหลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและพัฒนา 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 



 ๑๑๒ 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวดัระยอง 
๑. การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 
๒. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน 
๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและยั่งยืน 
๖. การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดระยอง 
1. การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นและการกีฬา 
 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 
    1. สงเสริมสนับสนุน อาคาร สถานท่ี สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรทาง  
        การศึกษาใหมีความเปนมืออาชีพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
    2. สงเสริมการอนุรักษ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน และภูมิปญญาท่ีมีความเชื่อมโยง    
        และการมีสวนรวมของชุมชน 
    3. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในระบบและนอกระบบ 
    4. สงเสริมสนับสนุนการกีฬา เพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาสูความเปนเลิศ 
    5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีงามในสังคม 
    6. สงเสริม สนับสนุนการเรียนรู รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและย่ังยืน 
 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง ดังนี้ 
    1. สงเสริมการประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมเพ่ือดึงดูดและสรางมูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียวรวมกัน          
        ระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
    2. สนับสนุนใหมีการศึกษาแหลงทองเท่ียวใหมฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิม 
    3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีความชํานาญ เพ่ือการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
    4. ฟนฟูภาพลักษณ เสริมสรางการปองกันและรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับความเชื่อม่ันดานการทองเท่ียว 
    5. สงเสริมสนับสนุนมาตรฐานการใหบริการแกผูประกอบการ 
๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง ดังนี้ 
     1. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีไมกอผลกระทบตอมนุษยและสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการ    
         ดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม 
     2. เสริมสรางทัศนคติ พฤติกรรมและขีดความสามารถ ระบบการเรียนรูในการบริหารจัดการทรัพยากร     
         ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     3. สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เสริมสรางจิตสํานึก ความรู ความเขาใจ สราง  
         ภาคีเครือขาย เพ่ือการมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ในทุกภาคสวน 
     4. สงเสริม สนับสนุนมาตรการการปองกันการบังคับใชกฎหมาย การพัฒนาตามผังเมืองรวม  โดยบูรณาการ   
         จากทุกภาคสวน 
    5. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และของเสียอันตรายจากตนทาง รวมท้ังมีระบบการจัดการท่ีถูกตอง 

 



 ๑๑๓ 

๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 
1. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน แกไขปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และโรคติดตอ เพ่ือความปลอดภัยใน   
    ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนการมีสวนรวมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแกบุคลากรและประชาชนทุกระดับ 
5. สนับสนุนการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ และการสืบคนขอมูล 
6. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องจักรกล ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๕. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 
     ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 
1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ถนน ระบบระบายน้ํา สะพาน 
2. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบไฟฟา ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
3. กอสราง ปรับปรุง  ซอมแซม บํารุงรักษา ระบบกักเก็บน้ํา ขุดลอก คู คลอง อางเก็บน้ํา เพ่ืออุปโภคบริโภค และ      
    การเกษตร 
4. ศึกษาและพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนแหลงสํารองน้ํา พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ  
    สงเสริมความรู ความเขาใจในการวางแผนบริหารจัดการน้ํา 
5. กอสราง ซอมแซม บํารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน สถานท่ีพักผอน 
6. สงเสริม และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการระบบคมนาคมขนสง พัฒนาสถานีขนสง ศาลาท่ีพักจุดพักรอรถ  
    ของผูโดยสาร 

๖. การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
 ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง ดังนี้ 
1. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุมอาชีพในหมูบานชุมชน สรางมาตรฐานสินคาและบริการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร  
    และบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศูนยการเรียนรูในชุมชน เพ่ิมทักษะฝมือแรงงานใหมีมาตรฐานสามารถแขงขันได 
3. สรางและขยายเครือขายการตลาด ชองทางการจําหนายสินคาเกษตร ประมง และผลิตภัณฑเกษตรเพ่ือสราง 
    รายไดใหกับเกษตรกร 
4. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาและบริการ ตลาดกลาง เพ่ือแสดงและจําหนายสินคาและบริการ 
5. สงเสริม สนับสนุนความรวมมือการลงทุนท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
6. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม/แนวทางการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน (Vision) 

 
2.2  ยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรที่ 1  

การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการ     
 สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

 
 ยุทธศาสตรที่ 2  

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล และบริหารจัดการทรัพยากร     
   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 ยุทธศาสตรที่ ๓  

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุล 
 

 ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 
 

 ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

 

2.3 เปาประสงค 
๑. เทศบาลตําบลชําฆอ มีหลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงาน   
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

     ๓.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและพัฒนา 

5.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาลตําบลชําฆอ 

 
 2.4  ตัวช้ีวัด 

 1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงาน

โดยจะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

 2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 

 
 
 

 “ตําบลชําฆอมุงพัฒนาคณุภาพชีวิต  เศรษฐกิจกาวหนา ประชาชนมีสวนรวม ” 
 



 ๑๑๕ 

 

 2.5  คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา        
   ศาสนา  กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ  
    ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การ
ชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส  
โครงการพัฒนาหมูบานในดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
สงเสริมเยาวชน สตรี แกไขปญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพ
การปฏิบัติงานใหแก อปพร. ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมี
ความรู ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน 
พัฒนาการปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมปองกัน
โรคระบาดในพ้ืนท่ี  พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขของหมูบาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ  สงเสริม 
สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ  สรางเสริม
สุขภาวะในชุมชน เชนการจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน  ภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษและจรรโลงไว
ซ่ึงการศาสนาและวัฒนธรรม  ฯลฯ        

๒. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล   
    และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
    ส่ิงแวดลอม 

พัฒนา วางแผน สงเสริมการลงทุน และการ  พาณิชยกรรม 
พัฒนา วางแผน สงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบล         
การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชนปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ 
ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สรางและซอมแซมฝาย
ชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯ เปนตน 

๓. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
    ทุกดานอยางสมดุล 
 

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ   
ในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ํา ทอลอดเหลี่ยม   
ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค อาคาร
ตางๆ สิ่งกอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง
ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

4 การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และ 
   การบริหารจัดการอยูดีมีสุข 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   อุดหนุน อปท.อ่ืน      

สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ องคกรประชาชน องคกร
การกุศล องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย  เพ่ือดําเนินโครงการท่ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา  เพ่ือใหการบริหารงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   

5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสราง 
    ใหสมดุลและแขงขันได 

ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมคีวามรู  เด็ก เยาวชน สตรี 

ผูสูงอายุ กลุมอาชีพ โครงการพัฒนาหมูบานสงเสริมการ

สหกรณ เพิ่มศักยภาพแรงงาน ทักษะประสบการณ โอกาส 



 ๑๑๖ 

 

 2.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  

การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา  ศาสนา กีฬา นันทนาการ     
 สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

 1.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
 1.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
 1.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษาและสุขภาวะ 
 1.4 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุขการปองกันและระงับโรคติดตอ 
 1.5 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล และบริหารจัดการทรัพยากร     

   ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว เพ่ือนําไปสูเกษตร  
      อุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 

 2.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 
 3.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 3.2 กลยุทธการพัฒนาดานบริหารจัดการน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 

4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองการมีสวนรวมและความเขมแข็งสถาบันทางสังคม 
     4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนและพัฒนาคน  

 ตลอดชวงชีวิตเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

 



 ๑๑๗ 

          2.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลชําฆอ 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลชําฆอ กําหนดการพัฒนาท่ีครอบคลุม

กิจกรรมตางๆ ของเทศบาลตําบลชําฆอ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน ๕ ยุทธศาสตร และ 12 กล
ยุทธ ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ
  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

 1.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต   
 1.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
 1.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษาและสุขภาวะ 
 1.4 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุขการปองกันและระงับโรคติดตอ 
 1.5 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล และบริหารจัดการทรัพยากร     
   ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการเชื่อมโยงภาคการทองเท่ียว เพ่ือนําไปสูเกษตร  
      อุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 

 2.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 

 3.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 3.2 กลยุทธการพัฒนาดานบริหารจัดการน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 
4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมืองการมีสวนรวมและความเขมแข็งสถาบันทางสังคม 

     4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชนและพัฒนาคน  
                      ตลอดชวงชีวิตเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 

ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลชําฆอ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นายกเทศมนตรีตําบลชําฆอ ไดกําหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลตําบลไว  ๑๑ นโยบาย ดังนี้ 

 ๑. นโยบายดานการบริหารการจัดการ 
ในดานนี้เนนการจัดการบริหารภายในองคกรของเทศบาลตําบลชําฆอ  ใหมีความสะดวก รวดเร็วใน

การใหบริการประชาชนใหเกิดประโยชน การจัดการดานอาคารสถานท่ีของสํานักงานเทศบาลตําบลชําฆอใหมี
ความเหมาะสมเพียงพอสะอาดสวยงามพรอมท่ีจะใหบริการประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว 

 ๒. นโยบายดานยาเสพติด  
ในการแกปญหาสังคมเรื่องยาเสพติด จะเนนการใหความรวมมือสนับสนุนสงเสริมหนวยงานภาครัฐ

หรือเอกชนในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือบรรเทาปญหายาเสพติดใหเบาบางลง 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลตําบลชําฆอ 
 



 ๑๑๘ 

 ๓. นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม 
สําหรับการสงเสริมกิจกรรมในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม  จะเนนกิจการงานประเพณีท่ีทําสืบตอกันมา 

เชน กิจกรรมงานประเพณีเขาพรรษา ประเพณีสงกรานต การรดน้ําดําหัวผูสูงอายุจัดเปนประจําทุกๆ ป ซ่ึงเปน
ประเพณีท่ีดีงามใหเด็กและเยาวชนรุนหลังไดยึดถือเปนแบบอยางท่ีดีตอไป 

 ๔. นโยบายดานการพัฒนากลุมสตรี 
จะเนนการสงเสริมพัฒนากลุมแมบานกลุมสตรีใหมีความรูมีประสบการณในดานตาง ๆ อยางยั่งยืน

รวมท้ังสงเสริมอาชีพใหกลุมไดมีงานทํา และมีกิจกรรมเสริมสรางรายไดใหกับครอบครัวตอไป 

 ๕. นโยบายดานสาธารณสุข 
ในดานนี้จะเนนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของผูสูงอายุ ผูพิการทุพพลภาพโดยการออกตรวจเยี่ยม

สุขภาพเพ่ือรับรูปญหาความตองการของบุคคลดังกลาว การดูแลเอาใจใสประชาชนท่ัวไปใหมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี
แข็งแรงและตอสูกับโรคภัยไขเจ็บได 

 ๖. นโยบายดานการศึกษา 
สงเสริมการศึกษาพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนศูนยเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพเพ่ือความม่ันใจของ

ผูปกครองท่ีไดสงบุตรหลานมาใหเราดูแลอีกท้ังสนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษาใหกับโรงเรียนตาง ๆ  ในเขต
เทศบาลตําบลชําฆอใหมีการพัฒนาตามศักยภาพท่ีมีอยู 

 ๗. นโยบายดานการเกษตร 
จะดําเนินนโยบายดานการเกษตรโดยจะพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรใหเปนศูนยท่ีมี

การบริหารจัดการท่ีดีเปนตนแบบในดานการเกษตรเพ่ือรองรับการฝกงาน  การศึกษาดูงานของคนในพ้ืนท่ีหรือ
ตางจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๘. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  ถนน ไฟฟา ประปา ใหครบถวนสมบูรณพรอมท้ังประสาน

หนวยงานตาง ๆ  ของรัฐ  เชน  องคการบริหารสวนจังหวัด กรมทางหลวงชนบท  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาวใหครอบคุลมพ้ืนท่ีท้ังตําบล 

 ๙. นโยบายดานกีฬา 
สงเสริมและสนับสนุนกีฬาตั้งแตระดับเด็กและเยาวชนเพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีใจรักในการเลนกีฬา

หางไกลยาเสพติดและสามารถพัฒนาเยาวชนใหมีความเปนเลิศดานกีฬาเพ่ือมุงไปสูความเปนนักกีฬาอาชีพใน
อนาคต 

 ๑๐. นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
เนนการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลตําบลชําฆอใหเปนเมืองนาอยู  โดยการปรับปรุงภูมิ

ทัศน  ใหมีความสวยงามสะอาดเรียบรอยเนนการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตตําบล อีกท้ัง
รณรงคใหประชาชนไดรับรูและเขาใจการท้ิงขยะ  ท่ีถูกวิธีโดยการคัดแยกขยะกอนท้ิง 

 ๑๑. นโยบายดานท่ีดินทํากิน 
ในดานนี้จะเรงในการประสานงานกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ เรื่องเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากินอยาง

ถูกตองเพ่ือสรางความม่ันคงและม่ังค่ังใหกับประชาชนในอนาคต  
 
 
 



 ๑๑๙ 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชําฆอ  มุงพัฒนา ๕ ดาน ไดแก  

 1. การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม 
   ประเพณีทองถ่ิน 

 2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 

 4. การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 
5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
 

 
 

แผนภาพแสดง  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน (Vision)  

“ตําบลชําฆอมุงพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจกาวหนา ประชาชนมีสวนรวม ” 
 

วิสัยทัศนทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 1 

 

เปาประสงค 

กลยุทธ 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร 2 

 

เปาประสงค 

 

เปาประสงค 

 

เปาประสงค 

 

โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร 3 

 

ยุทธศาสตร 4 

 

ยุทธศาสตร 5 

 

เปาประสงค 

 

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ 

แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน 



 ๑๒๐ 

 

๓. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เทศบาลตําบลชําฆอ   

ดานเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 

S1 สภาพของพื้นดนิ มีคุณภาพคอนขางสมบูรณ
เหมาะกับการปลูกพชืไดทุกชนดิพื้นที่เพาะ 
ปลูกมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการ ปลูก
พืชเกษตร เชน ผลไม ยางพารา ทุเรียน ขนุน 
มังคุด ฯลฯ 

W1 คุณภาพของผลิตผลทางการเกษตรยังไมได
มาตรฐาน  ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือ
การประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชน การปลูกพืช
เชิงเดีย่ว ฯลฯ 
 

S2 ประชาชนมีการวางงานนอย W2 ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ทําใหไมมีการ
จางงานชวงฤดูฝน 

S3 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอและทันสมัย 

W3 ไมมีการควบคุมการผลิตสนิคาเกษตร ทําใหมี
ผลผลติลนตลาด 

S4 มีแหลงทุนของรัฐบาลในทุกชุมชน W4 เกษตรกรขาดความรูความเขาใจในการพัฒนา
สินคา และระบบการตลาด   

S5 เทศบาลเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับ
ประชาชนมากที่สดุ และสามารถแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว 

W5  ระบบขอมูลไมเปนปจจบุัน หรือไมครบถวน
ครอบคลุมในทุกดาน 

โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 
O1 รัฐบาลมนีโยบายสงเสริมการลงทุน และ

พัฒนา ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม  
T1 ราคาผลผลิตสนิคาทางการเกษตรตกต่ํา  

O2 นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการแปลง
สินทรัพย เปนทุน  

T2 ปจจัยการผลิตหรือตนทุนการผลิตมีราคาสงู
ตอเนื่อง ราคาน้ํามนัในตลาดโลกไมแนนอน 
 

O3 ในพื้นที่มีโครงการการคมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

T3  เกิดภัยแลงหนักตอเนื่องทุกปอาชีพหลักของคน
ในชุมชนสวนใหญทําการเกษตร ตองอาศัยแหลง
น้ําจากธรรมชาติ บางคร้ังไมเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๑ 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 

S1 ในพื้นที่มีสวนยางพารา และสวนผลไม
คอนขางมาก ทําใหมีความอุดมสมบูรณและ
ความชุมชืน้ 

W1 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและและสิ่งแวดลอม 

S2 ไมมีปญหาเร่ืองระบบบริการการจัดเก็บขยะ
ภายในตําบล  

W2 ทรัพยากรทางธรรมชาติในพืน้ทีม่ิไดรับการ
สงเสริมใหพัฒนานํามาใชประโยชนสงูสุด  

S3 พื้นที่มีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาต ิ W3 คุณภาพน้ําธรรมชาติในพื้นทีไ่มคอยดีเปนสนิมสี
แดง 

โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 
O1 มีการรณรงครักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมจากหนวยงานของรัฐทางวิทยุ
โทรทัศน  

T1 พื้นที่จังหวัดเปนเมืองอุตสาหกรรม ทําใหมี
ปญหาลักรอบ นําสารพิษมาทิง้ 

O2 มีการรณรงคการฟนฟูธรรมชาตใินโอกาสมหา
มงคลตางๆ ทุกป 

T2 เกิดภัยธรรมชาติในบางชวง เชน ลมพายุ       
น้ําหลาก  

 
 
 
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 
S1 มีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอหลายตําบล  W1 งบประมาณของเทศบาลมีจํานวนจํากัด ซึ่งตองม ี

การพัฒนาในทุกดาน  

S2 เทศบาลใหความสาํคัญในการพฒันา 
โครงสรางพืน้ฐาน 

W2 การกระจายตัวของครัวเรือนในแตละหมูบานมี
ผล ทําใหเสนทางคมนาคม (ถนนสายรอง) มี
จํานวนมากข้ึน 

S3 มีการประสานงานดานโครงสรางพื้นฐาน
อยาง ตอเนื่องและขอรับการสนบัสนนุกับ
หนวยงานที ่เก่ียวของที่มีศักยภาพและ
งบประมาณในการพฒันา หรือกอสราง
โครงการดานโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 

W3 โครงสรางพืน้ฐานขนาดใหญมีการประสานงานที่
ตองใชระยะเวลานานเนื่องตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก ผานหลายข้ันตอนในการพิจารณา 

โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 
O1 นโยบายเก่ียวกับการถายโอนภารกิจและ 

งบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของ  
T1 มีภัยธรรมชาติ (น้าํหลาก) ซึง่ทําใหถนนชํารุด

เสียหายและสะพานถูกกัดเซาะ 

O2 งานบริการสาธารณะที่มีขนาดใหญและเปน
ประโยชนตอประชาชนจํานวนมาก สามารถ
ขอรับ สนับสนุนจากหนวยงานสวนกลางหรือ 
อปท.ที่มี ศักยภาพกวา 

T2 มีรถบรรทุกขนาดใหญบรรทุกนําหนักเกินใน
พื้นที ่

 



 ๑๒๒ 

 
 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 
S1 ประชาชนหรือผูที่เก่ียวของมีการตรวจสอบ

การทํางานของเทศบาลอยางใกลชิด  
W1 มีความขัดแยง ซึ่งบางกรณีเปนผลดีในการ 

บริหารงาน แตบางกรณีก็ทําใหการบริหารงาน 
ติดขัดและเกิดความลาชาในการบรรเทาความ 
เดือดรอนของประชาชน  

S2 มีการรับโอนภารกิจบริการสาธารณะตางๆ 
ให อปท.ดําเนนิการเอง  

W2 บุคลากรของเทศบาล ยังขาดความรู ความ
ชํานาญเก่ียวกับงานถายโอนบางประเภท  

S3 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการ
บริหาร และดําเนนิงานตามนโยบาย และ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของอยาง 

W3 งานถายโอนบางประเภทยังมีความสับสนและ ไม
ชัดเจนในการดาํเนินการ  

S4 สมาชิกสภาเทศบาล มีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร  

W4 สํานักงานคับแคบเมื่อเทียบกับบุคลากรที่เพิ่มข้ึน 
ตามภารกิจ  

S5 มีบุคลากรและระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและเอาใจใส
ตอหนาที ่

W5 ยังขาดอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่จําเปนตอ 
การปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 

O1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ พรบ.การกระจาย
อํานาจฯ และกฎหมายที่เก่ียวของทําใหมีการ
กระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ที่ทันสมัยทําใหการบริหารและการ บริการ
และการรับรูขาวสารของประชาชนเปนไป 
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

T1 ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวของมีข้ันตอน 
คอนขางมาก เชน กฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งมีผล
กับการบริหารงานของ อปท. โดยตรง  

O2 นโยบายการปฏิรูประบบราชการทําใหการ
บริหารงานของหนวยงานมีระบบและ บริการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ไดดียิ่งข้ึน  

T2 การดําเนินงานบางอยางที่เปนประโยชนตอ 
ประชาชนมีขอจํากัดดานระเบียบและกฎหมาย
ตางๆ ที่เก่ียวของ 

O3 เทคโนโลยทีี่ทันสมัยทาํใหการบริหารและการ
บริการและการรับรูขาวสารของประชาชน
เปนไป อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

T3  

 
 
 
 
 
 



 ๑๒๓ 

การพัฒนาดานสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 

S1 มีสถานศึกษาทั้งระดบัประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา อยางเพียงพอ 

W1 เด็ก เยาวชน ใหความสาํคัญเก่ียวกับกิจกรรมวัน
สําคัญทางศาสนาคอนขางนอย 

S2 มีการจัดการศึกษาในระดบัอนุบาล 3 ขวบ 
ในเขตพื้นที่  

W2 เคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการ
เรียนการสอนยังไมเพียงพอ  

S3 มีสถาบนัทางศาสนา (วัด) จาํนวนมาก W3 บุคลากรทางดานการศึกษามนีอย เมื่อเทียบกับ
นักเรียนในตําบล 

S4 มีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล W4  ประชาชนขาดแหลงเรียนรูในตาํบล 

S5 ประชาชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
ดานการศึกษาและใหความรวมมือในการจัด
หรือเขารวมกิจกรรมตางๆทางศิลปวัฒนธรรม
เปนอยางด ี

W5 ประชาชนขาดแหลงเรียนรูในตาํบล การจัด
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณ ียังไมมี
ความหลากหลาย 

โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 
O1 มีการถายโอนภารกิจอาหารเสริม (นม) 

อาหารกลางวัน อุปกรณสื่อการเรียนตางๆ ให 
อปท.ดําเนินการทําใหทองถ่ินสามารถ
สนับสนนุงบประมาณในสวนที่ขาดเหลือได  

T1 คานิยมและวัฒนธรรมตะวันตก มีสวนสาํคัญตอ
การศึกษาของเด็กนักเรียนดวย ตลอดจน 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ิน  

O2 มีการขยายโอกาสทางการศึกษา  T2 การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี มีผลสําคัญ 
ตอการอนุรักษและฟนฟูศิลปวฒันธรรมทองถ่ิน O3 การปฏิรูประบบราชการทําใหมหีนวยงานที่

ดูแล เก่ียวกับศิลปวฒันธรรมโดยตรง 

ดานสังคม 
จุดแข็ง (Strength: S) จุดออน (Weakness: W) 

S1 ประชาชนสวนใหญมีอาชีพและฐานะมัน่คง มี
งานทาํตลอดป ทําใหมีผูวางงานนอย  

W1 มีการใหความสําคัญกับการพฒันาและสงเสริม 
สังคมมีนอย  

S2 ประชาชนมีความสามัคคี และมกีารรวมตัว
กันอยางเหนียวแนน  

W2 ประชาชนสวนใหญขาดการเรียนรูดาน
ภาษาตางประเทศและความรูความเขาใจเร่ือง
ประชาคมอาเซียน 

S3 ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

W3 ความไมมั่นคงทางการเมืองระดับชาต ิ

S4 ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง W4 ยังมีการระบาดของยาเสพติดในชุมชน 

S5 การดําเนินงานดานสังคม สวัสดกิาร และ

สังคมสงเคราะหไดรับงบประมาณสนับสนนุ

จากหลายหนวยงานของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนษุย 

W5 รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอย

เมื่อเทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน 

เชน งบอาหารกลางวนั เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ 

เอดส งบสาธารณสุขมูลฐาน 

S6 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค W6 กลุมองคกรภาคประชาชนยงัไมเขมแข็ง และมี



 ๑๒๔ 

ประชาชนในทุกชุมชน การทํางานในระบบของเครือขายไมครอบคลุม 

โอกาส (Opportunity: O) ภัยคุกคาม (Threat: T) 
O1 รัฐบาลมนีโยบายในการแกไขปญหายาเสพติด 

อยางตอเนื่องและจริงจัง  
T1 วัตถุนิยม ทําใหสังคมหลงลืมความถูกตอง ความ 

เอ้ือเฟอเผื่อแผและความมีน้ําใจใหกัน  

O2 แรงงานตางชาติเขามาใชแรงงานสามารถหา
แรงงานไดงาย ราคาถูก  

T2 สังคมปจจบุันมีคาครองชีพสูงเมือ่เทียบกับรายได 
ของประชาชน  

O3 ความกาวหนาทางเทคโนโลยี มสีวนชวยให 
สังคมมีการพัฒนา 

T3 วัฒนธรรมตะวนัตกเผยแพรเขามาอยางรวดเร็ว
และ มีการรับเอาวัฒนธรรมดังกลาว โดยไมมีการ
ปรับใหเขากับสังคม 

 
 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคู
คาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไว
ไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)  

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC 
เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

 จากการท่ีเทศบาลตําบลชําฆอ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน ๕ ยุทธศาสตร ดังนั้น     
จึงวิเคราะหการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอเทศบาลตําบลชําฆอ 
ในยุทธศาสตรตางๆ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

- ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน ปญหาการแบง

ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี 



 ๑๒๕ 

พมาทาวน ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมาก

จากชนนั้นท่ีมีปญหา คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

- การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของไทยทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เทศบาลตําบลชําฆอ ตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน เนื่องจาก

กฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝน กฎหมายจากชาวตาง 

ประเทศ ในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติดเพ่ิมมาก

ข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน 

-การศึกษา  

ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น  จึงได

เริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติเขามาสอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนใน

พ้ืนท่ี เพ่ือนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิม

มากข้ึน 

-ดานสาธารณสุข 

 ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 

ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว  มี ค ว าม

เสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

-ศาสนา 

อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน อาจมีการ

เผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน  ชาว 

คริสเตียน มาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

-วัฒนธรรม 

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ 

ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสราง   

อัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิม มีอาหารท่ีเปนขอ

หามตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือ นามบัตรใหแกชาวมุสลิม

ถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
          -ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี ไมวาจะเปนอางเก็บน้ําประแสร ธรรมราชานุสรณสถาน        
วัดถํ้าเนรมิต รวมท้ังรวมบูรณาการการทํางานกับท่ีพักในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาไปสูความยั่งยืนของแหลงทองเท่ียว
ดังกลาว 
 -การบุกรุกพ้ืนท่ีปาสาธารณะอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินให
นายทุนตางชาติแลวไมมีท่ีทํากินจึงตองไปบุกรุกใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลาย



 ๑๒๖ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สําคัญอ่ืนๆ 

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 

-การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะ

เขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ี

มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 
-ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ังปญหา

การกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง  

-การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดาน         

การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรม

ตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐ จําตองพัฒนา 

การใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
 -ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
 ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ    
 ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะ
พัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
 -เครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ การ
ปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาท่ีมี
การใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ี
มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือ ตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไว
ดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความ ตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทําให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 
 -ในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน
สังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน 
นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากท่ีจะพัฒนาดาน
ธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ 
รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 
 



   

 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โครงการความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลชําฆอ พ.ศ.๒๕61-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยุทธศาสตร 
ชาติ  ๒๐  ป 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสราง

ความสามารถใน
การแขงขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ
คน 

 

การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันใน

สังคม 

 
การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเปนมนุษย 

 
การสรางความเปน
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ําในสังคม 

 

การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกจิ
และแขงขันไดอยาง

ย่ังยืน 

 

การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การพัฒนาอยางย่ังยืน 

 

การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความ

มั่นคงและย่ังยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกจิ 

ความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

ยท.01 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 
ระยอง 

ย.1 พัฒนาคุณภาพสินคาและ
ผลิตภัณฑดานการเกษตร 

ประมง ปศุสัตว ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลควบคูกับการ

พัฒนาไปสูเกษตรอุตสาห 
กรรมและเพ่ือการทองเทีย่ว 

ย.3 สงเสริมการ
พัฒนาภาคอุตสาห 
กรรมเขาสูอุตสาห 
กรรมเชิงนิเวศน
ควบคูกับการรับ 
ผิดชอบตอสังคม 

 

ย.5 เสรมิสรางมาตรฐาน
การดํารงชีวิตและการมี
สวนรวมของประชาชน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ระยอง 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อปท. 

ย.1. การพัฒนาดานคุณภาพสงัคม 
การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 

ย.2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยางสมดุล และบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ย.4. การพัฒนาดานการเมือง 
การมีสวนรวม และการ
บริหารจัดการอยูดีมีสุข 

 

ย.๓. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทุกดาน

อยางสมดุล 

 

ย.5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และปรับโครงสรางใหสมดุลและ

แขงขันได 
 

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด 

ย.1 ปรับปรุงและ
พัฒนาแหลงทองเทีย่ว

และกิจกรรมการ
ทองเที่ยวใหมีความ
หลากหลาย และ

เชื่อมโยงการทองเที่ยว
ในกลุมจังหวัดอยาง

ยั่งยืน 

 

ย.2 อํานวยความสะดวก
ดานการคา การลงทุน 

และการทองเทีย่วรวมทั้ง 
จัดเตรียมระบบโครงขาย
บริการพ้ืนฐาน บริเวณ

เขตเศรษฐกิจชายแดนให
ไดมาตรฐานรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

ย.3 ปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพการใชประโยชน
โครงขายการคมนาคม
ขนสงในพ้ืนที่ใหมากขึ้น 
สนับสนุนการเปนประตู
สูเศรษฐกิจโลกรวมทั้ง
ดึงดูดการลงทุนมาสู

พ้ืนที่ 

 

ย.4 พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑใหได

มาตรฐานสอดคลอง 
กับความตองการทั้ง

ในประเทศและ
ตางประเทศ 

 

ย.5 สงเสริมอุตสาหกรรม
ที่มีการใชเทคโนโลยี

สะอาดในการผลิต แล
คํานึงถึงผลกระทบ ทาง
สังคมและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง
กับชุมชน การเกษตร และ

การทองเที่ยว 

ย.6 อนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และ
บํารุงรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนเพ่ือใหทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความ
อุดมสมบูรณปราศ จากมลภาวะ

และกอใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ยืน 

 

ย.6 สรางความเขมแข็ง
และเพ่ิมขีดความสามารถ
ของภาคพาณิชยกรรมและ
ภาคบริการสูการเขงขันใน

ระดับสากล 

 

ย.1 การพฒันาความเปน
เลิศดานการศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิ่นและการกฬีา 

 

ย.2 การพฒันาและ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 

 

ย.3 การพฒันาอุตสาหกรรม
ที่เปนมิตร และบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 

ย.4 การพฒันาคณุภาพชีวติ 
สังคมและการเมือง ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ย.5 การพฒันาโครงสราง
พื้นฐานทกุดานอยางสมดุล

และยั่งยืน 

 

ย.6 การพฒันาการเกษตร 
เศรษฐกิจ และปรับ

โครงสรางใหสมดลุและ
แขงขันได 

 

ย.2 พัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวใหเติบโต
ควบคูกับภาคเกษตร
และภาคอุตสาหกรรม
อยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน 
 

ย.4 อนุรักษ ฟนฟู และ
ควบคุมการใชทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐาน

ของการมีสวนรวม 
 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๒๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 5 ยุทธ) 

 
 

 

ย.1. การพัฒนาดานคุณภาพสังคม 
การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 

สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 

 
 

 

ย.๓. การพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานทุกดาน

อยางสมดุล 

 
 

 

ย.2. สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษอยางสมดุล และ

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

  
 
 

 

  
 
 

เทศบาลตําบลชําฆอ มี
หลักการบริหารจัดการท่ี

ดีในการบริหารงาน   

 

  
 
 

 

  
 
 

 

ย.4. การพัฒนาดานการเมือง 
การมีสวนรวม และการบริหาร

จัดการอยูดีมีสุข 

 
 

 

ย.5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และปรับโครงสรางใหสมดุล

และแขงขันได 

 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการ
อนุรักษและพัฒนา 

 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลชําฆอ 

 
 
 

เปาประสงค 

กลยุทธ 
1.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต                       
1.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนและรักษาความสงบ
เรียบรอย                                                
1.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา
และสุขภาวะ                                 
1.4 กลยุทธการพัฒนาดาน
สาธารณสุขการปองกันและระงับ
โรคติดตอ                             
1.5 กลยุทธการพัฒนาดานการ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการ
วางแผนการเชื่อมโยงภาคการ
ทองเที่ยว เพ่ือนําไปสูเกษตร 
อุตสาหกรรม และเกษตร
ทองเที่ยว 
2.2 กลยุทธการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

3.1 กลยุทธการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.2 กลยุทธการพัฒนา
ดานบริหารจัดการนํ้า 

 

4.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
การเมืองการมีสวนรวมและความ
เขมแข็งสถาบันทางสังคม 
4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการ
บริหารงาน 

 

5.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมซนและพัฒนาคน  
 ตลอดชวงชีวิตเพ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๓๐ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาดานสังคมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
รักษาความสงบ

เรียบรอย 

พัฒนาดานการศึกษาและ
สุขภาวะ 

พัฒนาดานสาธารณสุข
การปองกันและระงับ

โรคติดตอ 

พัฒนาดานการศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

จํานวน 
14 โครงการ 

จํานวน  
๙ โครงการ 

จํานวน  
14 โครงการ 

จํานวน  
4 โครงการ 

จํานวน  
7 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

  

  

 

  
 

 
 

  
 

 

  
 

 

 

  ย.1. การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 

แผนงาน  

บริหารงาน
ท่ัวไป 

การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

 

การศึกษา 
 

สาธารณสขุ 
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 

งบกลาง 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาดานการวาง
แผนการเช่ือมโยง    
ภาคการทองเท่ียว    
เพ่ือนําไปสูเกษตร 

อุตสาหกรรม และเกษตร
ทองเท่ียว 

 

พัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
 

จํานวน  
3 โครงการ 

 

จํานวน  
2 โครงการ 

 
 

 
 
 
 

ย.2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางสมดุล และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

 

 
 

การเกษตร 

 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 
พัฒนาดานบริหารจัดการน้ํา 

จํานวน  
14 โครงการ 

 

จํานวน  
14 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

ย.๓. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 

 

 
 

แผนงาน 
 
 

อุตสาหกรรม 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๓๓ 
 

 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาดานการเมืองการมี
สวนรวมและความเขมแข็ง

สถาบันทางสังคม 
 

พัฒนาดานการ
บริหารงาน 

 

จํานวน  
17 โครงการ 

 

จํานวน  
7 โครงการ 

 
   
 
 
 

ย.4. การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 
 

 
 

แผนงาน 
 
 

บริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

การรกัษาความ
สงบภายใน 

 

 
 

สาธารณสขุ 

 

 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 
 

งบกลาง 

 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๓๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

พัฒนาดานการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจฐานรากชุมซนและ 

พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต         
เพ่ือพรอมรับการเปล่ียนแปลง 

 
จํานวน  

3 โครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย.5  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 
 

 
 

แผนงาน  
 

การศึกษา 

 

 

สรางความ
เขมแข็งของ

 

 

 
 

การเกษตร 

 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๓๕ 
 

 
3.4 แผนท่ียุทธศาสตร Strategy  Map 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลชําฆอ 
Strategy  Map 

“ตําบลชําฆอมุงพัฒนาคณุภาพชีวิต  เศรษฐกิจกาวหนา ประชาชนมีสวนรวม ” 
 
 

ยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 

การพฒันาดานคณุภาพสังคม 
การศกึษา ศาสนา กีฬา นันทนา   

การ สาธารณสุข และศลิปวฒันธรรม 
ประเพณทีองถิ่น 

 

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยางสมดุล และบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

การพฒันาดานโครงสราง
พื้นฐานทกุดานอยางสมดุล 

การพฒันาดานการเมือง การมี
สวนรวม และการบริหารจัดการ

อยูดีมีสุข 

 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับ
โครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

 

ยท.02 

 

  
 
 

 

  
 
 

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ประชาชนมีความปลอดภัย  
 ในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 
 

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ทรัพยากรธรรมชาติและ   
 สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ 
 และพัฒนา 

 

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ประชาชนมีความปลอดภัยใน  
 ชีวิตและทรัพยสิน 
-ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ 
 และพัฒนา 
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน 
 การบริหารงานของเทศบาล 
 ตําบลชําฆอ 

 
 
 

 
 

-เทศบาลตําบลชําฆอ ม ี
 หลักการบริหารจัดการที่ดีใน 
 การบริหารงาน   
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
-ทรัพยากรธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ 
 และพัฒนา 
-ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริหารงานของเทศบาล
ตําบลชําฆอ 
 

 

-เทศบาลตําบลชําฆอ มีหลักการ  
 บริหารจัดการที่ดีในการ 
 บริหารงาน   
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 
 

เปาประสงค 
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1.1 กลยุทธการพัฒนา  
ดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต   

 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 

 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 

 

แผนงานการศึกษา 

 

 

 

  
 
 

 

  
 
 

กลยุทธ 4.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
การเมืองการมีสวนรวมและ
ความเขมแขง็สถาบันทางสังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

2.1 กลยทุธการพฒันาดานการวาง
แผนการเช่ือมโยงภาคการทองเทีย่ว 
เพื่อนําไปสูเกษตร อุตสาหกรรม และ
เกษตรทองเทีย่ว 

 

3.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

5.1 กลยทุธการพัฒนาดาน
การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมซนและพัฒนาคน  
ตลอดชวงชีวิตเพ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 

แผนงาน 
แผนงาน

สาธารณสุข 

 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

 

 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

 

 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

 แผนงานการเกษตร 

 

 

แผนงานการพาณิชย 

 

 

แผนงานงบกลาง 

 

 

1.2 กลยุทธการพัฒนาดาน
การจัดระเบียบชุมชนและ
รักษาความสงบเรียบรอย 
1.3 กลยุทธการพัฒนาดาน
การศึกษาและสุขภาวะ 

1.4 กลยุทธการพัฒนาดาน
สาธารณสุขการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ 

1.5 กลยุทธการพัฒนาดาน
การศาสนาและวัฒนธรรม 

2.2 กลยทุธการพฒันาดานการ
บริหารจดัการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 

3.2 กลยุทธการพัฒนาดาน
บริหารจัดการนํ้า 

4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการ
บริหารงาน 
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3.6 รายละเอียดยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค กลยทุธ คาเปาหมาย แผนงาน
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับแนว
ทางการ
พัฒนา 

ความกาว 
หนาของ 
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ย.5 เสรมิสราง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตและการมี
สวนรวมของ
ประชาชน ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ย.1 การพฒันา
ความเปนเลศิดาน
การศกึษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิน่
และการกีฬา 

 

ย.1.การพัฒนา
ดานคุณภาพ
สังคม การศึกษา 
ศาสนา กีฬา 
นันทนาการ 
สาธารณสุข 
และศิลปวัฒน 
ธรรมประเพณี
ทองถ่ิน 
 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 
-ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในชีวิต 
และทรัพยสิน 

1.1 การ
พัฒนาดาน
สังคมและ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 
 
 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

4 
 โครงการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

สํานักปลัด 
การศึกษาฯ 
สาธารณสุข

ฯ 
ชางฯ 

    -ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย  
 ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.2 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการจัด
ระเบียบ
ชุมชนและ
รักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/กิจ 
กรรมที่ดําเนิน 
การดานการ
จัดระเบียบ
ชุมชนและ
รักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 
 

4 
โครงการ 

สํานักปลัด สาธารณสุข
ฯ 

ชางฯ 

   -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

 
 
 
 

1.3 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการศึกษา
และสุขภาวะ 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนนิการ
การศึกษาและ
สุขภาวะ 
 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 
 

4 
โครงการ 

การศึกษาฯ กองคลัง 
สํานักปลัด 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

ยท.04 
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   -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 
-ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัย ในชีวิต
และทรัพยสิน 

1.4 กลยุทธ
การพัฒนา
ดาน
สาธารณสุข
การปองกัน
และระงับ
โรคติดตอ 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/กิจ 
กรรมที่ดําเนิน 
การสาธารณ 
สุขการปองกัน
และระงับ
โรคติดตอ 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

4 
โครงการ 

สาธารณสุข
ฯ 

สวัสดิการฯ 
สํานักปลัด 

   -ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 

1.5 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
ดานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

4 
โครงการ 

การศึกษาฯ สํานักปลัด 
วิชาการฯ 

สาธารณสุข
ฯ 

คลังฯ 
ชางฯ 

สวัสดิการฯ 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค กลยุทธ คาเปาหมาย แผนงาน
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับแนว
ทางการ
พัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ 
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ย.2 พัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวให
เติบโตควบคูกับภาค
เกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม
อยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
 

 

ย.2 การพัฒนา
และสงเสรมิการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยาง
สมดุลและยั่งยืน 

ย.2 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยาง
สมดุล และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 
- 
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษและ
พัฒนา 
 
 

2.1 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการวาง
แผนการ
เชื่อมโยงภาค
การทองเที่ยว 
เพ่ือนําไปสู
เกษตรอุตสาห 
กรรม และ
เกษตรทองเที่ 

1 1 1   รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
เชื่อมโยงภาค
การทองเที่ยว 
เพื่อนําไปสู
เกษตร และ
เกษตร
ทองเที่ยว 

 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

4 
โครงการ 

สํานักปลัด 
 

วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 
สาธารณสุข

ฯ 
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ย.3 สงเสริมการ
พัฒนาภาคอุตสาห 
กรรมเขาสูอุตสาห 
กรรมเชิงนิเวศน
ควบคูกับการรับ ผิด
ชอบตอสังคม 
ย.4 อนุรักษ ฟนฟู 
และควบคุมการใช
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวด ลอมบน
พ้ืนฐานของการมี
สวนรวม 

ย.3 การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
เปนมิตร และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 

ย.2 สงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษอยาง
สมดุล และ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี 
- ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษและ
พัฒนา 

2.2 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

โครงการ
ตอเนื่องทุก
ป 

๒ 
โครงการ 

สํานักปลัด 
 

วิชาการฯ 
สวัสดิการฯ 
สาธารณสุข

ฯ 
การศึกษาฯ 

ชาง 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค กลยุทธ คาเปาหมาย แผนงาน
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับแนว
ทางการ
พัฒนา 

ความกาว 
หนาของ 
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ย.5 เสรมิสรางมาตร 
ฐานการดํารงชีวิต
และการมีสวนรวม
ของประชาชน ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ย.6 สรางความ
เขมแข็งและเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ภาคพาณิชยกรรม
และภาคบริการสูการ
เขงขันในระดับสากล 

ย.5 การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐานทุกดาน
อยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

 

ย.3 การพัฒนา
ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทุกดาน
อยางสมดุล 

 

-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีมีความ
ปลอด ภัยใน
ชีวิตและ 
ทรัพยสิน 
-ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
บริหาร  

3.1 กลยุทธ
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

 

1 1 1   รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
โครงสราง
พื้นฐาน 

 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

๔ 
โครงการ 

ชาง กองคลัง 
สํานักปลัด 
วิชาการฯ 

สวัสดิการฯ 
 
 

   -ประชาชนมี
คณุภาพชีวิตที่
ดปีระชาชนมี
ความพึงพอใจ
ในการบริหาร 

3.2 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานบริหาร
จัดการนํ้า 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/กิจ 
กรรมที่ดําเนิน 
การบริหารจัด 
การน้ํา 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

1 
โครงการ 

ชาง กองคลัง 
สํานักปลัด 
สวัสดิการ 
วิชาการฯ 
สาธารณฯ 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๔๐ 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค กลยุทธ คาเปาหมาย แผนงาน
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับแนว
ทางการ
พัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ 
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ย.5 เสรมิสราง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตและการมี
สวนรวมของ
ประชาชน ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ย.4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
สังคมและ

การเมือง ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

ย.4. การพัฒนา
ดานการเมือง 
การมีสวนรวม 
และการบริหาร
จัดการอยูดีมีสุข 
 

- หลักการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในการ
บริหารงาน   
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
-ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
 สิ่งแวดลอม
ไดรับการ
อนุรักษ 
 และพัฒนา 
-ประชาชนมี
ความพึง
พอใจในการ
บริหารงาน
ของเทศบาล 
 

4.1 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการเมือง
การมีสวนรวม
และความ
เขมแข็ง
สถาบันทาง
สังคม 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

การเมืองการ
มีสวนรวม
และความ
เขมแข็ง

สถาบันทาง
สังคม 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 
 

1 
 โครงการ 

ทุกกองงาน
ฯ 

ทุกกองงาน
ฯ 

    4.2 กลยุทธ
การพัฒนา
ดานการ
บริหารงาน 

 
 
 
 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ
ดานการ
บริหารงาน 

 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 

1 
โครงการ 

ทุกกองงาน
ฯ 

ทุกกองงาน
ฯ 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๔๑ 
 

ความเช่ือมโยง 
กับยุทธศาสตร 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค กลยุทธ คาเปาหมาย แผนงาน
พัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับแนว
ทางการ
พัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ 
เปาหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ย.1 พัฒนาคุณภาพ
สินคาและผลิตภัณฑ

ดานการเกษตร 
ประมง ปศุสัตว ให

เปนไปตาม
มาตรฐานสากล

ควบคูกับการพัฒนา
ไปสูเกษตรอุตสาห 
กรรมและเพ่ือการ

ทองเที่ยว 

ย.6 สรางความ
เขมแข็งและเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ภาคพาณิชยกรรม
และภาคบริการสูการ
เขงขันในระดับสากล 

ย.6 การพัฒนา 
การเกษตร 
เศรษฐกิจ และ
ปรับโครงสราง
ใหสมดุลและ
แขงขันได 
 

ย.5การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
และปรับ
โครงสรางให
สมดุลและ
แขงขันได 
 

-เทศบาล
ตําบลอ มี
หลักการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในการ
บริหารงาน   
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 
 

5.1 กลยทุธ
การพัฒนา
ดานการสราง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจฐาน
รากชุมซน
และพัฒนาคน
ตลอด ชวง
ชีวิตเพ่ือ
พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 
 

1 1 1 1  รอยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการ

พัฒนาสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 

โครงการ
ตอเนื่องทุก

ป 
 

1 
 โครงการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

สํานักปลัด 
การศึกษาฯ 
วิชาการฯ 

สาธารณสุข
ฯ 

ชางฯ 



๑๔๒ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

 
 
 
 

1.เปาประสงค target 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค target  indicators 
 

1. เทศบาลตาํบลชําฆอ มหีลักการบรหิารจัดการ  ท่ีดีในการบรหิารงาน 
  2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

3. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 

จํานวนกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ 
 

 
๒.กลยุทธ strategy 

 
เปาประสงค target ตัวชี้วัดกลยุทธ strategy indicators 

 
1.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสรมิ
คุณภาพชีวิต                                        
1.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจดัระเบียบ
ชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย                                                
1.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศกึษาและ    
สุขภาวะ                                          
1.4 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุขการ
ปองกันและระงับโรคตดิตอ                              
1.5 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. เทศบาลตาํบลชําฆอ มี
หลักการบริหารจัดการท่ีดี
ในการบริหารงาน 

 2. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี
 3. ประชาชนมีความปลอดภัย 
     ในชีวิตและทรัพยสิน 

-จํานวนโรงเรียนและศูนยพฒันาเด็กเล็กที่
ไดดําเนนิกิจกรรม   
-จํานวนเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมดาน
คุณภาพชีวิต 

-จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนนิการชวยเหลือ 

-จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนนิการมีสวน
รวมของชุมชน 

-รอยละของโครงการกลุมเปาหมายที่
ไดรับการสงเสริมดานการกีฬาและ
กิจกรรมนันทนาการ 

 
3.คาเปาหมาย goai เปาประสงค target กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
goai indicators 

1. สงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
คุณภาพ สาธารณูปโภค และ
การบริหารจัดการท่ีด ี
3. ปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย การจดัระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
4. สงเสริมและอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

1.เทศบาลตําบลชําฆอมี
หลักการบริหารจัดการท่ีดี
ในการบริหารงาน 

 2. ประชาชนมีคณุภาพ  
ชีวิตท่ีดี 
 3.ประชาชนมีความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
สังคมและสงเสรมิคุณภาพ
ชีวิต                        
1.2 กลยุทธการพัฒนาดาน
การจัดระเบียบชุมชนและ
รักษาความสงบเรียบรอย                                                
1.3 กลยุทธการพัฒนาดาน
การศึกษาและสุขภาวะ                                
1.4 กลยุทธการพัฒนาดาน
สาธารณสุขการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ                              
1.5 กลยุทธการพัฒนาดาน
การศาสนาและวัฒนธรรม 

1. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีด ี
2. การพัฒนาบุคลากร พัฒนา
คุณภาพ สาธารณูปโภค และการ
บริหารจดัการท่ีด ี
3. การจดัระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบรอย 
4.อนุรักษขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

 
 

ยท.03 

ยุทธศาสตรท่ี 1. การพัฒนาดานคุณภาพสังคม การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข และ  
   ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
 



๑๔๓ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

4.แนวทางการพัฒนา 
development 

คาเปาหมาย goai เปาประสงค target กลยุทธ strategy 
 

ตัวชี้วัด             
แนวทางการพัฒนา 
development 

indicators 
๑.สงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษาการเรียนรู 
2.สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน เด็ก สตรี 
คนชราและผูดอย โอกาส 
3.สงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันและแกไขปญหา
สังคมและโรคติดตอ เพื่อ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
4.สงเสริมสนับสนุน
อนุรักษประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
ภูมิปญญาทองถิ่นคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมดี
งามในสังคม 
5.สงเสริมการกีฬา 
กิจกรรมนทนาการ และ
เชื่อมโยงการมีสวนรวม 
 

1. สงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
คุณภาพ สาธารณูปโภค 
และการบริหารจัดการที่ดี 
3. ปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

4.สงเสริมและอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่น 

1.เทศบาลตําบลชําฆอมี
หลักการบริหารจัดการที่
ดีในการบริหารงาน 

 2. ประชาชนมีคุณภาพ  
ชีวิตที่ดี 
 3.ประชาชนมีความ
ปลอด ภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

1.1 กลยุทธการพัฒนา
ดานสังคมและสงเสริม
คุณภาพชีวิต                        
1.2 กลยุทธการพัฒนา
ดานการจัดระเบยีบชุมชน
และรักษาความสงบ
เรียบรอย                                                
1.3 กลยุทธการพัฒนา
ดานการศึกษาและสุข
ภาวะ                                
1.4 กลยุทธการพัฒนา
ดานสาธารณสุขการ
ปองกันและระงับ
โรคติดตอ                              
1.5กลยุทธการพัฒนาดาน
การศาสนาและวัฒนธรรม 

๑.โครงการดานการศึกษา
การเรียนรู 
2.โครงการดานคุณภาพ
ชีวิตประชาชน เด็ก สตรี 
คนชราและผูดอย โอกาส 
3.กิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาสังคมและ
โรคติดตอ เพื่อความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 
4.กิจกรรมอนุรักษ
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น
คุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมดีงามในสังคม 
5.กิจกรรมกีฬา กจิกรรม
นทนาการ และเชื่อมโยง
การมีสวนรวม 

 

5.หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองการศึกษา/ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม/ กองชาง /สาํนักงานปลัด /กองสวัสดิการสังคม  

6. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรที่ ๑  ความมั่นคง 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
ยุทธศาสตรที่ ๔  การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมกันในสงัคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
ยุทธศาสตรที1่  การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพความเปนมนุษย 
ยุทธศาสตรที2่  การสรางความเปนธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรที่๕  การเสริมสรางความมัน่คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่นคงและยัง่ยืน 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 5  สงเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต แลคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและ 
          สิ่งแวดลอม เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน การเกษตร และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรจังหวัด:  
ยุทธศาสตรที่ 5   เสริมสรางมาตรฐานการดาํรงชวีิตและการมีสวนรวมของประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
  พอเพียง 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 
ยุทธศาสตรที่ 1   การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินและการกีฬา 



๑๔๔ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

 
 
 
 

1.เปาประสงค target 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค target  indicators 

1.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและพัฒนา         

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

1. จํานวนกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ 
2. การปรับปรุงภมูิทัศนและสิ่งแวดลอมใหมสีภาพท่ีดีข้ึน 
 

 
๒.กลยุทธ strategy 

 
เปาประสงค target ตัวชี้วัดกลยุทธ strategy indicators 

 
2.1 กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนการ
เช่ือมโยงภาคการทองเท่ียว เพ่ือนําไปสูเกษตร 
อุตสาหกรรม และเกษตรทองเท่ียว 
2.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจดัการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ
และพัฒนา          
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

-จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนนิการ 
-โครงการที่ดําเนนิการในพื้นที ่

 
3.คาเปาหมาย goai เปาประสงค target กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
goai indicators 

1. บํารุงรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมการทองเท่ียว 
และพัฒนาประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวใหมและ
แหลงทองเท่ียวเกา 

 

1.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ
และพัฒนา          
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 

2.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
การวางแผนการเช่ือมโยงภาค
การทองเท่ียว เพ่ือนําไปสู
เกษตร อุตสาหกรรม และ
เกษตรทองเท่ียว 
2.2 กลยุทธการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2. แหลงทองเท่ียวใหมและ
แหลงทองเท่ียวเกา 

 
4.แนวทางการพัฒนา 

development 
คาเปาหมาย 

goai 
เปาประสงค target กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัด               

แนวทางการพัฒนา 
development 

indicators 
๑ สงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และทัศนคติ
จิตสํานึก รับผิดชอบตอสังคม 
๒ สงเสริมการใชประโยชนจาก
ศักยภาพของพื้นทีก่ิจกรรมการ
ทองเที่ยวภาพลักษณการปองกัน
ความปลอดภยัความเชื่อมั่นดาน
ทองเที่ยว 
 

1. บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
2. สงเสริมการ
ทองเที่ยว และพัฒนา
ประชาสัมพันธแหลง
ทองเที่ยวใหมและ
แหลงทองเที่ยวเกา 
 

1.ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดรับการ
อนุรักษและพัฒนา          
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

2.1 กลยุทธการพัฒนาดาน
การวางแผนการเชื่อมโยงภาค
การทองเที่ยว เพื่อนําไปสู
เกษตร อุตสาหกรรม และ
เกษตรทองเที่ยว 
2.2 กลยุทธการพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

๑. การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และทัศนคติจิตสํานึก 
รับผิดชอบตอสังคม 
๒.การใชประโยชนจาก
ศักยภาพของพื้นทีก่ิจกรรม
การทองเที่ยวภาพลักษณ
การปองกันความปลอดภยั
ความเชื่อมั่นดานทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 2. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดลุ และบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



๑๔๕ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

5.หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 

  สํานักงานปลัด   

6. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยทุธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ ๑ :  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลายและเชื่อมโยง
  การทองเที่ยวในกลุมจังหวัดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที ่๒ :  อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ โครงขาย 
  บริการพื้นฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานรองรับการเขาสู ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรที ่๕ :  สงเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและ
  สิ่งแวดลอม เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน การเกษตร และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที ่๖ :  อนุรักษ ฟนฟ ูปองกัน และบาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมี สวนรวมของ
  ทุกภาคสวนเพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ปราศจากมลภาวะและ
  กอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรจังหวัด:  
ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวใหเติบโตควบคูกับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอยางมีคุณภาพ
  และยั่งยนื 
ยุทธศาสตรที่ 3  สงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาห กรรมเขาสูอุตสาห กรรมเชิงนิเวศนควบคูกับการรับผิดชอบตอสงัคม 
ยุทธศาสตรที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู และควบคุมการใชทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอมบนพืน้ฐานของการมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 
ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๓  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมติรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

 
 
 

1.เปาประสงค target 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค target  indicators 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ มีหลักการบริหารจัดการท่ีดีในการบริหารงาน     

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี                                                   

3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

-จํานวนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

 
๒.กลยุทธ strategy 

 
เปาประสงค target ตัวชี้วัดกลยุทธ strategy indicators 

 
3.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.2 กลยุทธการพัฒนาดานบริหารจัดการนํ้า 
 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ มีหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีในการ
บริหารงาน  
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี                                             
3.ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

-จํานวนท่ีเพ่ิมขึ้น/ท่ีไดรับการบํารุงรักษา 
-โครงการท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ี 

 
3.คาเปาหมาย goai เปาประสงค target กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
goai indicators 

๑. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิต  
ท่ีดี 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาคุณภาพสาธารณูปโภค 
และการบริหารจัดการท่ีดี 
๓. ปองกันบรรเทาสาธารณภัยการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

1.เทศบาลตําบล มีหลักการ
บริหารจัดการท่ีดีในการ
บริหารงาน  
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี                                             
3.ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

3.1 กลยุทธการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3.2 กลยุทธการพัฒนา
ดานบริหารจัดการนํ้า 
 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๒. พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค 
และการบริหารจัดการท่ีดี 
๓. การจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 

 
4.แนวทางการพัฒนา 

development 
คาเปาหมาย goai เปาประสงค 

target 
กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา 
development indicators 

๑ กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 
บํารุงรักษา ถนน ทอระบายน้าํ ราง
ระบายนํ้า และสะพาน ระบบไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาสองสวาง  
2.ระบบกักเก็บน้าํ ขุดลอก คูคลอง 
อางเก็บน้ําสํารอง  แหลงน้ําเพือ่
อุปโภค บริโภค และการเกษตร 
3. สงเสริมและพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและวางแผน บริการ 
ระบบคมนาคม ผังเมืองรวม  
ปรับปรุงสถานที่ และภูมิทัศน 
ระบบสารสนเทศ 

๑. สงเสริมใหประชาชน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
คุณภาพสาธารณู ปโภค 
และการบริหารจัดการที่ดี 
๓. ปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยการจัดระเบยีบ
ชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรอย 
 

1.เทศบาลตําบลชํา
ฆอ มีหลักการบริหาร
จัดการที่ดีในการ
บริหารงาน  
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี                                             
3.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน 

3.1 กลยุทธการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 
3.2 กลยุทธการพัฒนา
ดานบริหารจัดการน้ํา 
 

๑ ถนน ทอระบายน้ํา ราง
ระบายนํ้า และสะพาน ไฟฟา 
ขยายเขตไฟฟาสองสวาง 
2. ระบบกกัเก็บน้ํา ขุดลอก คู 
คลอง อางเก็บน้ําสํารอง  
แหลงน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 
3.ระบบคมนาคม ผังเมืองรวม
สถานที่และภูมิทัศน ระบบ
สารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุล 

 



๑๔๗ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

5.หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองชาง 

6. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 3  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชประโยชนโครงขายการคมนาคมขนสงในพื้นที่ใหมากข้ึน สนับสนุนการเปน
ประตูสูเศรษฐกิจโลกรวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสูพื้นที่ 

ยุทธศาสตรจังหวัด:  
ยุทธศาสตรที่ 5  เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชน ตามหลักปรัชญาของ 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตรที่ 6  สรางความเขมแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสูการเขงขัน
  ในระดับสากล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

 
 

1.เปาประสงค target 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค target  indicators 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ มีหลักการบริหารจดัการท่ีดีในการบรหิารงาน     

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี                                                  

3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานของเทศบาล 

-จํานวนหนวยงานและประชนในการมีสวนรวมกับ อปท. 
 

 
๒.กลยุทธ strategy 

 
เปาประสงค target ตัวชี้วัดกลยุทธ strategy indicators 

 
4.1 กลยุทธการพัฒนาดานการเมอืงการมีสวน
รวมและความเขมแข็งสถาบันทางสังคม 
4.2 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารงาน 
 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ มี
หลักการบริหารจัดการท่ีดีใน
การบริหารงาน                  
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี                                                  
3.ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริหารงานของเทศบาล 

-จํานวนประชาชนท่ีเขารวม 
-จํานวนกิจกรรมองคท่ีไดรับการสงเสริม 
-จํานวนอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชและ
เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
-การประสานงานและบูรณาการกับ
หนวยงานอ่ืนๆ 

 
3.คาเปาหมาย goai เปาประสงค target กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
goai indicators 

1. พัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการระหวาง
สวนกลาง สวนภมูิภาค และ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. สงเสริมใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการ
บริหารจดัการท่ีด ี

1.เทศบาลตําบลชําฆอ 
มีหลักการบริหารจัดการ
ท่ีดีในการบริหารงาน      
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี                                                   
3.ประชาชนมีความพึง
พอใจในการบริหารงาน
ของเทศบาล 

4.1 กลยุทธการ
พัฒนาดานการเมอืง
การมีสวนรวมและ
ความเขมแข็ง
สถาบันทางสังคม 
4.2 กลยุทธการ
พัฒนาดานการ
บริหารงาน 

บูรณาการระหวางสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
๒. สงเสริมใหประชาชนมีคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาคณุภาพ 
สาธารณูปโภค และการบริหาร
จัดการท่ีด ี

 
4.แนวทางการพัฒนา 

development 
คาเปาหมาย goai เปาประสงค 

target 
กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัด 

แนวทางการพัฒนา 
development indicators 

๑ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
การมีสวนรวม การบริหารตามหลัก
ธรรมาธิบาลแกบุคลากรและ
ประชาชน 
2.สงเสริมพัฒนาศักยภาพขององคกร 
3.จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ือง ใช
และเคร่ืองจักรกลในการปฏบิัติงาน 
4.สงเสริม สนับสนุน นโยบาย 
กิจกรรม ประสานงาน หนวยงานและ
องคกร 

1. พัฒนาทองถิ่นแบบ
บูรณาการระหวางสวน 
กลาง สวนภูมิภาคและ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒. สงเสริมใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการ
พัฒนาบุคลากรพัฒนา
คุณภาพสาธารณูปโภค และ
การบริหารจัดการที่ดี 

1.เทศบาลตําบลชํา
ฆอ มีหลักการ
บริหารจัดการที่ดี
ในการบริหารงาน             
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี                                                   
3.ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การบริหารงานของ
เทศบาล 

4.1 กลยุทธการ
พัฒนาดานการเมือง
การมีสวนรวมและ
ความเขมแข็งสถาบัน
ทางสังคม 
4.2 กลยุทธการ
พัฒนาดานการ
บริหารงาน 
 

๑ การมีสวนรวมตามหลักธรร
มาธิบาลแกบุคลากรและ
ประชาชน  
2.พัฒนาศักยภาพขององคกร 
3.อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ือง ใช
และเคร่ืองจักรกลในการ
ปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรมประสานงาน 
หนวยงานและองคกร 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานการเมือง การมีสวนรวม และการบริหารจัดการอยูดีมีสุข 



๑๔๙ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

5.หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัด (ทุกกองฯ) 

6. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรที่ 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
ยุทธศาสตรที่ 6. ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
ยุทธศาสตรที่ 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชประโยชนโครงขายการคมนาคมขนสงในพื้นที่ใหมากข้ึน สนับสนุนการ
 เปนประตูสูเศรษฐกิจโลกรวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสูพื้นที่ 

ยุทธศาสตรจังหวัด:  
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางมาตรฐานการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมของประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
          พอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

 
 
 

1.เปาประสงค target 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค target  indicators 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ มีหลักการบริหารจดัการท่ีดีในการบรหิารงาน     

2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี                                                   

-จํานวนกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตร 
กรรม/กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบานใหมีอาชีพเสริมเพ่ิม
รายไดใหครัวเรือนในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
กําลังคน  

 
๒.กลยุทธ strategy 

 
เปาประสงค target ตัวชี้วัดกลยุทธ strategy indicators 

 
5.1 กลยุทธการพัฒนาดานการสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจฐานรากชุมซนและพัฒนาคน  
 ตลอดชวงชีวิตเพ่ือพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ มี
หลักการบริหารจัดการท่ีดีใน
การบริหารงาน                  
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี                                                   

- ผูเขารวมโครงการ 
- กิจกรรมเรียนรูของทองถ่ิน 

 
3.คาเปาหมาย goai เปาประสงค target กลยุทธ strategy 

 
ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
goai indicators 

1. พัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการระหวาง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการ
บริหารจัดการท่ีดี 
4. สนับสนุนสงเสริมอาชีพและแกไข
ปญหาการประกอบอาชีพ 
 

1.เทศบาลตําบลชําฆอ 
มีหลักการบริหารจัดการ
ท่ีดีในการบริหารงาน      
2.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี                                                    

5.1 ก ล ยุ ท ธ ก า ร
พัฒนาดานการสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจ
ฐานรากชุมซนและ
พัฒนาคน ตลอดชวง
ชี วิต เ พ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

1 .  แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ร ะ ห ว า ง
ส วนกลาง  ส วนภูมิภาค  และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๒. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
๓. พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการท่ีดี 
4. การประกอบอาชีพ 
 

 
4.แนวทางการพัฒนา 

development 
คาเปาหมาย goai เปาประสงค 

target 
กลยุทธ 

strategy 
 

ตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา 

development indicators 
๑ สงเสริมและพัฒนาอาชพี 
กลุมอาชีพ สรางมาตรฐานส้ิน
คา เพิ่มทักษะฝมอืแรงงาน 
๒ สงเสริมสนับสนุนการลงทุน
เครือ ขายการตลาด กจิกรรม
แนวทางเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 

1.พัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการระหวาง
สวนกลาง สวนภู มิภาคและ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
๒.สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค 
และการบริหารจัดการที่ดี 
4. สนับสนุนสงเสริมอาชีพและแกไข
ปญหาการประกอบอาชีพ 
 

1.เทศบาลตําบล
ชําฆอ มหีลักการ
บริหารจัดการที่
ดีในการ
บริหารงาน             
2.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี                                                    

5.1 กลยุทธการ
พัฒนาดานการ
สรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจฐานราก
ชุมซนและพัฒนา
คน  
 ตลอดชวงชีวิตเพื่อ
พรอมรับการ
เปล่ียนแปลง 
 

กลุมอาชีพ สรางมาตรฐาน
สินคา เพิ่มทักษะฝมือแรงงาน 
มีเครือขายการตลาด กิจกรรม
แนวทางเขาสูประชาคม
อาเซียน 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

 



๑๕๑ 
 

 
            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)    

 

5.หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก 

 สวัสดิการสงัคม 

6. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรที่ 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
ยุทธศาสตรที่ 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยนื 
ยุทธศาสตรที่ 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวจิัย และนวตักรรม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรที ่2  อํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยวรวมทั้ง จัดเตรียมระบบโครงขายบริการ
   พื้นฐาน บริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนใหไดมาตรฐานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรที่ 4 พฒันาประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสอดคลอง กับความตองการ 
 ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ยุทธศาสตรจังหวัด:  
ยุทธศาสตรที่ 1 พฒันาคุณภาพสินคาและผลิตภัณฑดานการเกษตร ประมง ปศุสัตว ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 ควบคูกับการพัฒนาไปสูเกษตรอุตสาห กรรมและเพื่อการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเขมแข็งและเพิม่ขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสูการเขงขันใน 
          ระดับสากล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด: 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 



 

            (จัดทําโดย กองวิชาการและแผนงาน “งานนโยบายและแผน” แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทศบาลตําบลชําฆอ (พ.ศ.2561-2564)     หนา ๑๕๒ 
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