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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง  ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่ อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสี เขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
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โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
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โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
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นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมลูค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
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๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
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 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
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๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ➔  แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี 

ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเมียน
มาด้านตะวันตก ด้านเหนือ ติดกับจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ด้านใต้ติดกับจังหวัด  ชุมพร ส่วนทิศ
ตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย 

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ 
๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวมพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ ๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิ
ประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูง บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเป็นแนว
ยาวไปทางใต้ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ มแม่น้ า ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ า
เจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาต่างๆ พัดพามา สภาพดินมีความ อุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพ้ืนที่ราบและที่ราบ
ชายฝั่งทะเล 

๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง 
มีลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัย
และตะนาวศรี ซึ่งทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุม ท้าให้พ้ืนที่หลังเขามีฝน
ตกน้อย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ ๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๖๐ จากพ้ืนที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๓.๘ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๑๘.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๓.๘ และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ ๙.๒๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๒.๔ ของพ้ืนที่ภาค   

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๑.๕.๑ ดิน ดินที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณที่ราบภาคกลาง มีลักษณะเป็น

ดินลุ่มน้ าหรือดินตะกอนที่แม่น้ าเจ้าพระยา ป่าสัก และ แม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูง
โดยรอบมาทับถม อยู่ในบริเวณแอ่งลุ่มน้ าเป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่มาทับถม อยู่ตลอดเวลา จากบริเวณ
ที่เคยอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลจนกลายเป็นที่ราบ ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ าและบริเวณท่ีราบน้ าท่วมถึงมายังเขตทุ่งราบ 
เจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังนี้   ดินเหนียว  ด ากรุงเทพ เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด
เหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ ดินเหนียวองครักษ์  เป็นดินเปรี้ยวที่ควรใช้เป็นเขตที่อยู่
อาศัยหรือพ้ืนที่เพ่ือท าการอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เป็นต้น ดินร่วนก าแพงแสน เป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้ ปลูกพืชไร่ดี และ ดินเหนียวท่าจีน พบใน
เขตที่ติดต่อกับทะเล หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว ผัก หรือไม้ผลอ่ืนๆ หรือใช้พ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา
หรือท านาเกลือ 

๑ .๕ .๒ แหล่งน้ า ภาคกลางมีลุ่มน้ าที่ส าคัญ ๗ ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรี และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเล
ตะวันตก โดยแม่น้ าที่ส าคัญ ในภาคกลาง ได้แก่ (๑) แม่น้ าเจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้ า ๓ สาย คือ แม่
น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย และ แม่น้ าลพบุรี(๒) แม่น้ าป่าสัก (๓) แม่น้ าแม่กลอง และ (๔) แม่น้ าเพชรบุรี  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ปี ๒๕๖๐ มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๘ ของพ้ืนที่หรือ ร้อยละ ๑๓.๖ ของพ้ืนที่ป่าทั้งประเทศ ลักษณะของป่าไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ 
ลักษณะทั่วไป เป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่ป่าไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า 
และยังมีป่าไม้ ประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ป่าดงดิบชื้น ขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน ๖๐๐ เมตร 
จากระดับน้ าทะเล ป่าชายเลน มักพบขึ้นอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ าล าคลอง และบริเวณรอบเกาะ  ที่มี
สภาพเป็นดินเลน และป่าชายหาด ป่าที่ข้ึนคลุมดินหรือเนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้ าท่วมไม่ถึง  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ การคมนาคมขนส่งทางบก 
 2.1.1 โครงข่ายถนน มีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ ากว่า ๔ ช่องจราจร

เชื่อมโยงทุกจังหวัด และโครงข่ายหลักของประเทศท่ีเชื่อมสู่ภาคต่างๆ แต่พ้ืนที่เมืองยังมีปัญหาการจราจรแออัด 
1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)  
2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม)  
5) ถนนกาญจนาภิเษก หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

 6) เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South 
Economic Corridor : NSEC)  

 7) เส้นทางแนวระเบี ยงเศรษฐกิจตอนใต้  (Southern 
Economic Corridor : SEC)  

2.1.2 รถไฟ  
2.1.3 รถไฟฟ้า  

๒.๒ การคมนาคมขนส่งทางน้ า 
 2.2.1 การขนส่งทางล าน้ าภายในภาค ได้แก่ เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยา 

ป่าสัก แม่กลอง และ ท่าจีน  
 2.2.2 การขนส่งทางชายฝั่ง คือ ท่าเรือกรุงเทพมหานคร เป็น Feeder 

Port ของท่าเรือ แหลมฉบัง รวมถึงมีท่าเรือ Ferry หัวหิน - พัทยา 
๒.๓ การคมนาคมขนส่งทางอากาศ มีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และ

ท่าอากาศยาน ดอนเมือง  
๒.๔ ด่านชายแดน มีด่านถาวร ๑ ด่าน คือ ด่านถาวรบ้านพุน้ าร้อน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 

ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-โคราช รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 
ฉะเชิงเทรา-คลองสิบ เก้า-แก่งคอย ลพบุรี-ปากน้ าโพ ฯลฯ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ๒ เส้นทาง 
ได้แก่  ๑) เส้นทางบางใหญ่ -กาญจนบุรี  ๒) เส้นทางบางปะอิน -นครราชสีมา การพัฒนารถไฟฟ้าในเขต 



- ๓๐ - 
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต -สะพานใหม่-คูคต สายสีชมพู ช่วงแคราย
มีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิต สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง และสายสีส้ม ช่วงศูนย์ 
วัฒนธรรม-มีนบุรี 

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
 3.1.1 ภาคกลางเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศรองลงมา

จากกรุงเทพมหานคร  
 3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจของภาคกลางพ่ึงพิงภาคบริการมากที่สุด  
 3.1.3 อัตราการขยายตัวเฉลี่ยทางเศรษฐกิจของภาคกลางต่ ากว่า

ระดับประเทศ  
 3.1.4 ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเฉลี่ยต่อหัว(GRP Per capita) 

สูงกว่าระดับประเทศ  
     3.1.5 พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาคกลางยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมส าคัญของภาค  

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
 3.2.1 ภาคเกษตร 

      1) ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า โดยมีดินและน้ าอุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี  
      2) ภาคกลางมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ณ ราคาประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประมาณ ๒๐๗,๓๗๙ ล้านบาท ลดลงจาก ๒๒๖,๖๒๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๖  
      3) ภาคกลางเป็นแหล่งการท าเกษตรฯ ที่ส าคัญของประเทศ
และมีแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการผลิตมากขึ้น  
 (1) ข้าวและพืชไร่  (2) กล้วยไม ้ (๓) ปศุสัตว์ ได้แก ่โคนม   
(๔) ประมง  
       ๔) พ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่ เกษตรของภาคกลางสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ  
      ๕) เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก  
      ๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม  
       ๑) สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักของภาค 
      ๒) สาขาอุตสาหกรรมของภาคกลางมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับประเทศ  
       ๓) อุตสาหกรรมและแหล่งผลิตที่ส าคัญของภาคกลางยังคง
กระจุกตัวในจังหวัดปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และสระบุร ี 
       ๔) อุตสาหกรรมของภาคกลางส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรม
มาสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
       ๕) ภาคกลางเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ  
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      ๓.๒.๓ การค้าชายแดน  
       ๑) ภาคกลางเป็นภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาทางด้าน
การค้าชายแดนกับประเทศเมียนมา  
       ๒) สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภค  
      ๓.๒.๔ การท่องเที่ยว  
       ๑) จ านวนนักท่องเที่ยวของภาคกลางมีแนวโน้มขยายตัวสูง
กว่าระดับประเทศ  
       ๒ ) รายได้จากการท่องเที่ ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่า
ระดับประเทศ  
       ๓) นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และจ านวนวันพักและ
รายจ่ายของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ค่อนข้างต่ ากว่าภาคอ่ืน  
    ๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
      จากข้อมูลล่าสุดปี  ๒๕๖๐  พบว่า รายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรือนของ
ประชากรในภาคกลางสูงกว่าประเทศ แต่หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในภาคกลางต่ ากว่าประเทศ และ
เมื่อพิจารณาแนวโน้มอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ของรายได้พบว่าสูงกว่าระดับประเทศ ส่วน
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของหนี้สินต่ ากว่าระดับประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวระหว่างรายได้กับ
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนแล้ว พบว่า อัตราการขยายตัวของรายได้เฉลี่ยครัวเรือนสูงกว่าหนี้สินเฉลี่ย ดังนั้นประชากร
ของภาคมีแนวโน้มที่จะมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
      ๓.๓.๑ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางสูงกว่าระดับประเทศ  
      ๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคกลางต่ ากว่าระดับประเทศ  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร 

      4.1.1 ภาคกลางมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของจานวนประชากรสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
      ๔.๑.๒ โครงสร้างประชากรของภาคกลางเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างสมบูรณ์ในปี ๒๕๖๖  
      ๔.๑.๓ ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมขึ้น   
      ๔.๑.๔ ประชากรแฝงกระจุกตัวในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งจ้างงานส าคัญของภาค  

๔.๒ แรงงาน  
      ๔.๒.๑ สัดส่วนก าลังแรงงานของภาคกลางมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
      ๔ .๒ .๒ แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า
ประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะศึกษามีน้อยมาก   
      ๔.๒.๓ ก าลังแรงงานของภาคกลางเข้าสู่ระบบประกันสังคมลดลง  
      ๔.๒.๔ ภาคกลางต้องพ่ึงพิงแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้น  

๔.๓ การศึกษา  
      ๔.๓.๑ คนในภาคกลางได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นและสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยประเทศ โดยจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
      ๔.๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า โดยผลการสอบ O - NET 
ชั้น ม.๓ (๔ วิชาหลัก) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ๓๔.๘ ลดลงจาก ร้อยละ ๓๖.๖ ในปี ๒๕๕๕ 
ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ในทุกวิชา  
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      ๔.๓.๓ สถาบันการศึกษามีทุกระดับ ภาคกลางมีสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ๔๔ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๒๔ แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 
๑๙ แห่ง และวิทยาลัยชุมชน ๑ แห่ง และในส่วนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ส าคัญและมีชื่อเสียง 
ในระดับอุดมศึกษาจ านวน ๖๑ แห่ง แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๕ แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน ๒๖ แห่ง  

๔.๔ สาธารณสุข  
      ๔.๔.๑ ประชาชนในภาคกลางมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขดีที่สุด
ของประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ  โดยมีจ านวนโรงพยาบาล
รัฐบาล จ านวน ๑,๙๓๙ แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๑๘ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ๒๒ แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ๘ แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๑,๗๙๑ แห่ง ในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ ๙ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๒๖ แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะโรค
และสถาบันเฉพาะโรค ๑๓ แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขครบทุกเขตรวม ๖๘ ศูนย์/ ๗๖ สาขา และโรงพยาบาล
เอกชน ๑๐๔ แห่ง  
      ๔.๔.๒ คนในภาคกลางมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มาก
ขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต  
      ๔.๔.๓ ภาคกลางมีปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ  
      ๔.๔.๔ อัตราการตายของมารดามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่อัตราการ
ตายของทารกมีแนวโน้มลดลง  
     ๔.๕ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ภาคกลางมีคดี
เกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์เพ่ิมขึ้นจาก ๑๕๕.๕ คดี ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๖๑.๒ คดี
ต่อประชากรแสนคน  
     ๔.๖ ความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวมีแนวโน้มดีขึ้น ในขณะที่อัตราการสมรสมี
แนวโน้มลดลง  
     ๔.๗ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ความเหลื่อมล้ าในการ
กระจายรายได้สูงข้ึน  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      5.1.1 ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม พ้ืนที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่พ้ืนที่เกษตรลดลง ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่
เหมาะสม  
      5.1.2 ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง ปริมาณ
น้ าท่าของภาคกลาง มาจากลุ่มน้ าหลัก ๗ แห่ง (ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกรัง ลุ่มน้ าป่าสัก ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ า
แม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรี ลุ่มน้ าชายฝั่งตะวันตก)  
      5.1.3 พ้ืนที่ป่าไม้ภาคกลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖–๒๕๖1 
พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ ของภาคกลางเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๐3 ต่อปี โดยในปี ๒๕๖1 มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๑๓.๙๒ ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพ้ืนที่ภาค ซึ่งต่ ากว่าค่ามาตรฐานความสมดุลของระบบนิเวศ หากเปรียบเทียบกับป่าไม้ทั้ง
ประเทศภาคกลางมีสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๑๓.๖ ของพ้ืนที่ป่าทั้งประเทศ  
      5.1.4 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพ่ิมขึ้น ภาคกลางมีปริมาณขยะ
มากเป็นล าดับ ๒ ของประเทศ รองจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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      5.1.5 คุณภาพน้ าของภาคกลางยังคงอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากกว่า
ภาคอ่ืนๆ  
     5.1.6 มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องของภาคกลาง 
ทั้งมลพิษที่ได้รับผลกระทบจากสารอินทรีย์ระเหยง่าย ก๊าซโอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคกลางส่วนใหญ่พบ
ในจังหวัดที่มเีขตประกอบการอุตสาหกรรม 

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 
      ๕.๒.๑ ไฟป่าแนวโน้มลดลง จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ –๒๕๖1 พบว่า 
จานวนพื้นที่ป่าท่ีถูก ไฟไหม้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.6 ต่อปี 
      ๕.๒.๒ สถานการณ์อุทกภัยเพิ่มขึ้น ช่วงปี ๒๕๕๖ –๒๕๖๐ ภาคกลางมี
จานวนหมู่บ้านและครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มขึ้น  
      ๕ .๒ .๓ พ้ืนที่ประสบภัยแล้งลดลง ภาพรวมในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๕๖-๒๕๖๐) แนวโน้มหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งของภาคกลางมีจานวนลดลง  
      ๕.๒.๔ การกัดเซาะชายฝั่งทะเลสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้น  

๖. พื้นที่กรุงเทพมหานคร  
     6.1 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย โดยมี
ประชากร ตามทะเบียนราษฎรประมาณ ๕.๗ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖ ของประเทศ  
     ๖.๒ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม
ขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ  
     ๖.๓ ปัญหาที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัญหาจราจรแออัด ปัญหา
สิ่งแวดล้อม (น้ าเสีย ขยะ) ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาน้ าท่วม เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนมาก 
ในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม  

7. สภาวะแวดล้อม  
     ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร มีที่ตั้ง ลักษณะภูมิสังคม โครงสร้าง
เศรษฐกิจ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ซึ่งมีผลต่อ การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังนี้คือ  
     ๗.๑ จุดแข็ง  
      ๗.๑.๑ เป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้เดินทาง
มาเยือนมากที่สุดในโลก (Global Destinations Cities Index)  
      ๗.๑.๒ เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการ ศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ส าคัญของประเทศ  
      ๗.๑.๓ เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนาทุกระดับและมีความพร้อม
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรการวิจัย  
      ๗.๑.๔ เป็นที่ตั้งของสถานพยาบาลที่ดีที่สุดและมากที่สุดของประเทศ  
      ๗.๑.๕ เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส่งออกและแหล่งจ้างงานหลัก
ของประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญของภาค ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
      ๗.๑.๖ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
       ๗.๑.๗ เป็นแหล่งรวมของแม่น้ าสายส าคัญและมีพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์  
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      ๗.๑.๘ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรของประเทศ  
      ๗.๑.๙ เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศ  
      ๗.๑.๑๐ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย โดยมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร    
     ๗ .๑ .๑๑ เป็นพ้ืนที่ในแนวเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
(Southern Economic Corridor : SEC) เชื่อมโยงระหว่างเมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางที่
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  

7.๒ จุดอ่อน  
      ๗.๒.๑ พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตและ
ขยายตัวของเมืองสูงประสบปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ ปัญหาจราจรแออัด ปัญหาฝุ่นละอองจาก
การจราจร ที่หนาแน่น ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้ง
ปัญหาความเสี่ยงภัยการก่อการร้าย เป็นต้น  
      ๗.๒.๒ มีปัญหาฝุ่นละอองในเขตอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 
๑๐ ไมคอน มากที่สุดของประเทศ  
      ๗.๒.๓ พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลง จากการขยายตัวของเมือง
และอุตสาหกรรมรุกล้ าพ้ืนที่เกษตร และเป็นการท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ยังมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก  
      ๗.๒.๔ ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายถนนกับระบบการขนส่ง
อ่ืนๆ มีน้อย ท าให้ไม่ประหยัดและมีต้นทุนสูง  
      ๗.๒.๕ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการ
พัฒนาของภาค  
      ๗ .๒ .๖ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง  และมี
แนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  
      ๗.๒.๗ การพัฒนาอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีเดิม และมีการ
ใช้แรงงานเข้มข้น จึงสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ต่ า  
      ๗.๒.๘ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด  
      ๗.๒.๙ ผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มี
อัตราภาระพ่ึงพิงเพ่ิมมากข้ึน  

7.๓ โอกาส  
      ๗.๓.๑ การเปิดเสรีการค้าและการลงทุนกับประเทศกลุ่ม CLMV จะ
เป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้าอาหารและอุตสาหกรรมมากข้ึน  
      ๗.๓.๒ การพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-
ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก  
      ๗.๓.๓ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
      ๗.๓.๔ โครงสร้างประชากรที่กาลังเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุ  
      ๗.๓.๕ กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติที่ขยายตัวไปทั่วโลก  
     ๗.๓.๖ แผนงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างภาค จะเป็น
โอกาสในการเชื่อมโยง ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ระหว่างภาค  

7.๔ ภัยคุกคาม  
      ๗.๔.๑ สินค้าราคาถูกของประเทศอ่ืนที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาตีตลาด  
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      ๗.๔.๒ ภัยก่อการร้ายข้ามชาติที่มีแนวโน้มการก่ออาชญากรรมในเขตเมือง 
ซึ่งเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน  
      ๗.๔.๓ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรฐานการผลิตสินค้า 
มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย โดยได้มีการตั้งกฎเกณฑ์ในการรับซื้อสินค้าจากผู้ผลิตค่อนข้างมาก และ
มีการตรวจสอบ 
      ๗.๔.๔ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

8. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
     ๘.๑ ปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ได้แก่ ปัญหาจราจร ขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม 
มลพิษทางอากาศ ฯลฯ  
     ๘.๒ ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมจ้านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
     ๘.๓ ทักษะก าลังแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ าไม่สอดรับกับระดับการพัฒนาของภาค  
     ๘.๔ พ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ลดลงจากการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม  
     ๘.๕ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังขาดการน านวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม  
     ๘.๖ การท่องเที่ยวกระจุกตัวในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด  
     ๘.๗ มีสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับแต่ยังขาดการน าผลงานวิจัยที่
สามารถใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการที่ชัดเจน  

9. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
     ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการ
เชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยชั้นน้าทุกระดับ  สถาบันการ
รักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียง
เศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-
เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  
ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้
เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า และ
ความพร้อมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการพัฒนาเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยง
ทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว 

9.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลาง
เป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

9.๒ วัตถุประสงค์  
      ๙.๒.๑ เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มี
ความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวในล าดับต้นๆ ของโลกตลอดไป  
      ๙.๒.๒ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพ
กาย จิตใจ มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
      ๙.๒.๓ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
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      ๙.๒.๔ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

9.๓ เป้าหมาย  
      9.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
      9.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ของภาคกลางลดลง  

9.๔ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
2562-
2565 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ภาค
กลาง  

2,508,799 ลบ. 
(มูลค่า CVM 
ปี 2560) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ๓.๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

รอ้ยละ ๓.๕ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 

เพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๓.๕ 
สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคกลาง  

๐.๔๐๖  
(ปี ๒๕๖๐) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.400 

ลดลงต่ ากว่า 
0.400 

ลดลงต่ ากว่า 
0.400 

ลดลงต่ ากว่า 
0.400 

ลดลงต่ ากว่า 
0.400 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายภาคกลาง ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 
 

     ๙.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
      9.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับ
โลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง  
      9.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติและ สร้างความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค  
      9.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
      9.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน  
      9.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
เชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
     9.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับ
ทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ  
 

➔  แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563 
(จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)  
    การบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบใหม่ของการบริหารงานแบบบูรณาการ 
โดยการรวมกลุ่มจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี ระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัด 
เป็น ๑๘ กลุ่ม โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
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ลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งศูนย์
ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างสูงสุด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2563 
(จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 
“ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 4 ประเด็น คือ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 

 
➔  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
   แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติ  เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคกลางตอนบน 
 
วิสัยทศัน์  จังหวัดลพบุรี  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยให้ได้รับการพัฒนา  
สู่มาตรฐานสากลเพ่ิมมากขึ้น 
 ๒.  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
 ๓.  ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด ปลอดภัย และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔.  สังคมและชุมชนมั่นคง เข็มแข็ง ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
 ๕.  เกิดการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย 
 

 

“แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างมูลคา่เพ่ิมดา้นอาหารปลอดภัย  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 บริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างความม่ันคง และความสงบสุขของบ้านเมือง 
 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
๓)  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
๕)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย ์กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่ม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้  
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยี  
การเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 
อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

   ๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
๑.๖  แผนพัฒนาอ าเภอสระโบสถ ์5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาอ าเภอสระโบสถ์  ซึ่งแผนพัฒนาอ าเภอสระโบสถ์มีรายละเอียด  ดังนี้ 
๑.  วิสัยทัศน์อ าเภอ 

“แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจแปรรูปครบวงจร ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ ารุงศาสนา วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมวิถีพอเพียงทุกหมู่บ้าน มุ่งสู่อ าเภอแห่งความสุข” 
๒.  พันธกิจ (Mission) 

๑)  ส่งเสริมการแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  อย่างครบวงจร 
๒)  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
๓)  อนุรักษ์บ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์            
๔)  เสริมสร้างการรวมกลุ่มของเกษตรแปลงใหญ่ 
๕)  พัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านวิถีพอเพียง 
๖)  เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 
๓.  เป้าประสงค์รวม 

๑)  เพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน จากการแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
๒)  ลดอัตราส่วนต้นทุนต่อการผลิตภาคเกษตรกรรมจากการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ 
๓)  ความเข้มแข็งทางศาสนา และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔)  เพ่ิมรายได้ภาคการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๕)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนวิถีชีวิตพอเพียง 
๖)  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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๔.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  ยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการแปรรูป

พืชเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  เสริมสร้างความเข้มแข็งทางศาสนา และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  เพ่ิมต้นทุนการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  :  พัฒนาสระโบสถ์เมืองน่าอยู่ และสังคมท่ีเข้มแข็ง 

 
 

 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“สร้างชุมชนเข้มแข็งที่มีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและเสมอภาค  โดยการมีส่วนรวมของประชาชน  
ชุมชน  และทุกภาคส่วนเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่สู่เป้าหมาย
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม/และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
  (๒)  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 

(3)  ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้     
(4)  หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
(5)  เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(6)  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
(7)  การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 
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 2.4  ตัวช้ีวัด 
   (1)  ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีไม่น้อยกว่า 25,000  บาท 
   (2)  ประชาชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม 
   (3)  ประชาชนพึ่งพาตัวเองตามแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  (4)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กเล็กให้มีพัฒนาการครบ 4 ด้าน 
      1. อารมณ์  2. สังคม  3. สติปัญญา  4.  ร่างกาย 

  (5)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและทันสมัย 
  (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (7)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข  
  (8)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
  (9)  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (10)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (11)  ยกระดับมาตรฐานการใหบ้ริการและปัจจัยสนบัสนุนการท่องเที่ยวในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (12)  คุ้มครอง  ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  (13)  ก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย์ก าจัดขยะและระบบบ าบัดเสียรวม 

  (14)  เกษตรกรมีน้ าท าการเกษตรได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
  (15)  เกษตรกรได้มีน้ าใช้ในการอุปโภค  บริโภค  ตลอดฤดูกาล 
  (16)  เกษตรกรท าการเกษตรนอกฤดูกาลได้ 
  (17)  ส่งเสริมหลักการท างานแบบบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (18)  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 
  (19)  ปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
  (20)  บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
   (1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีอาชีพ/การมีงานท าในชุมชน เพ่ือด ารงชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2)  โครงสร้างพื้นฐานการผังเมืองสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
   (3)  สงเคราะห์เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

  (4)  สนับสนุนด้านสาธารณสุขเพ่ือการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
  (5)  ส่งเสริมด้านศาสนา /ศิลปะ/วัฒนธรรม /ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
  (6)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  (7)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (8)  ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
  (9)  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
  (10)  ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและปัญหาขยะ 
  (11)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  (12)  พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกคลอง เพ่ือท าการเกษตร 
   (13)  สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทางการเกษตร 
  (14)  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม/จริยธรรม 
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   (15)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  (16)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

   แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีอาชีพ/การมีงานท าในชุมชน เพ่ือด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางท่ี ๒ โครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมืองสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ด้านการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 แนวทางที่ 1 สงเคราะห์เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ 
 แนวทางท่ี 2 สนับสนุนด้านสาธารณสุขเพ่ือการมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมด้านศาสนา /ศิลปะ/วัฒนธรรม /ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายและจัดให้มีสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ 
 แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต/ิสิ่งแวดล้อม/และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

   แนวทางท่ี 1 เพ่ือส่งเสริมและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบล 
    แนวทางท่ี 2 เพ่ือลดปัญหามลภาวะเป็นพิษและปัญหาขยะ 
    แนวทางท่ี 3 เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
    แนวทางท่ี 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า  ขุดลอกคลอง เพื่อท าการเกษตร 
    แนวทางท่ี 2 สร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิตทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม/จริยธรรม 
    แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    แนวทางท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชนและการปฏิบัติราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตลอดจนการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการประกอบธุรกิจด้านการค้าและการลงทุนในด้านต่างๆ  ที่จะมีขึ้นในชุมชน 
(2)  พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต  การด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพและได้รับ

ความปลอดภัยทั้งร่างกายและทรัพย์สิน  ได้รับการพัฒนาเพ่ือสอดคล้องกับการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา  ซึ่งเป็นเจตจ านงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประชาชน  และเยาวชนไปได้รับการศึกษา
และข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

(3)  เน้นการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มิให้เกิดสภาวะและมี
ผลกระทบต่อชุมชน  สังคมและส่วนรวมเป็นการพัฒนาและฟ้ืนฟู  ดูแลรักษาระบบนิเวศน์วิทยาและควบคุมกับการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
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(4)  เกษตรกรได้มีแหล่งน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภคท าการเกษตรได้อย่างทั่วถึง  เกษตรกร
สามารถ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรได้มากข้ึน  ตลอดจนสามารถปลูกพืชผักได้ทุกฤดูกาล 

(5)  เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ให้กับบุคลากรในองค์กร และส่งเสริม
ให้บุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริการประชาชนและปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
2.8 แผนงาน 

  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

2.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
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 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ Trend ปั จ จั ย แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

1. ด้านการบริหาร 
- มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
- มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
- ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
- มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
- มีการก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
- มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ อบต.มีอ านาจในการบริหารจัดการงานได้ท่ัวถึงและรวดเร็ว 
- มีขอบเขต และอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ 
- การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

3. บุคลากร 
- พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
- สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและก าลังงบประมาณ 
- วัฒนธรรมการท างานขององค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  และท างานเป็นทีม 
- มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทุกปี 
- ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน 
4. งบประมาณ 

- มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง  ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
- แนวโน้มของรายได้จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามล าดับตามแผนการกระจายอ านาจฯ  และการ

จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง 
- มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมาย และเครื่องมือส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
1. ด้านการบริหาร 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนขาดความเข้าใจในระเบียบ  กฎหมายและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- ความต้องการและคาดหวังของประชาชนมีสูงแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย  
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

2. ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
- อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บางภารกิจขาดความชัดเจน 
- มีระเบียบ/กฎหมายใหม่จ านวนมาท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. บุคลากร 
- บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีจ านวนน้อยและขยายสายงานปฏิบัติตรงจึงท าให้การท างานล่าช้า 
- การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

4. งบประมาณ 
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดเก็บเองมีน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและที่รัฐ

จัดเก็บให ้
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง 
- ขาดแนวทางใหม่ๆในการจัดหารายได้ 
- การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
1. ด้านการเมืองการปกครอง 
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- แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ท าให้บทบาทการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

- ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองมากขึ้น 
- มีการประสานงานกับนักการเมืองในระดับต่างๆ ได้ดี 
- กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความขัดแย้งน้อย 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
- มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้น 
- มีการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
- มีกลุ่มอาชีพที่ความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านสังคม  วัฒนธรรม 
- มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่  และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ  ซึ่งมีความพร้อม  มีศักยภาพใน

การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตั้งอยู่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ  รวมถึงการให้บริการฟรีใน

เรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินหรือตามแพทย์นัด 
- รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
- มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเข้มแข็งและเป็นเอกลักษณ์ 
- ประชาชนมีค่านิยมใฝ่เรียนรู้ 

4. นโยบายรัฐบาล 
- นโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
- กฎหมายกระจายอ านาจฯ  เอื้อต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การปรับอัตราเงินเดือน  ค่าจ้าง  ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 
 
 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการ

ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวกรวดเร็วขึ้น  ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 

อุปสรรค  (T : Threat)   
1. ด้านการเมืองการปกครอง 

- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผล
ต่อการด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 

- การประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

- ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
- ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้าอุปโภค/บริโภค เช่น น้ ามัน ข้าวสารอาหารแห้ง 

ยารักษาโรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
- ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ า 
- เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
- เกิดภัยพิบัต ิเช่น อุทกภัย ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 
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3. ด้านสังคม  วัฒนธรรม 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
- การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรมตะวันตกของประชาชน 
- ปัญหาวัยรุ่น/เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น 
- ปัญหาขยะที่เพ่ิมมากข้ึนทุกปี 

4. นโยบายรัฐบาล 
- การกระจายอ านาจเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
- กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีราคาแพงและมีความยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน 
- การจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลยังไม่เป็นระบบที่ดีพอ 
- บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู้และยอมรับเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งท่าช้าง  นั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
น้ าประปาส าหรบัอุปโภค-
บริโภคยังไม่พอเพียงและยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ี
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
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ร าคาญ 
๔)  ถนนในต าบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง 
และเป้นหลุมเป้นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

5) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

2) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

3) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 5) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

6) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

7) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับทีสู่งกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 
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งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    
8) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

9) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

10) เยาวชนและวยัรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร      

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- การพาณิชยกรรม - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 5) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม



- ๕๑ - 
 

และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสัวต์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประเพ
รีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลมืและคงอยู่สืบไป 

 
 

************************************ 
 


