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ส่วนที่ ๑  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
๑. ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทศัน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบ
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ 
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
  อย่างรอบด้าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการ
พัฒนา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั่งในระดับโลกด้วย 
  สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล้วน
ส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ทั้ง ๔ ด้านที่
เกิดกับเขตพ้ืนที่ ๔ ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้งสิ้น 
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 ๑.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
           จังหวัดสระบุรี  เป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เป็นเมืองอุตสาหกรรม  โดยทั่วแล้ว
จังหวัดสระบุรีมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็ง  สภาพแวดล้อมทั่วไปของจังหวัดสระบุรี  จะมีจุดแข็งในด้านการเกษตร  
เป็นแหล่งผลิต  แปรรูป  ผลผลิตการเกษตรที่ส าคัญ  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม
เป็นจ านวนมาก  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และประวัติศาสตร์  มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหมาย  มี
เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมต่อกับจังหวัดอ่ืน  ๆ  มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต  มีสภาพแวดล้อมและท าเลที่
เหมาะสมกับการติดต่อกับทุกภาค  มีหน่วยงานทหารอยู่ในพ้ืนที่  มีอุตสาหกรรม  มีแหล่งผลิตวัตถุดิบก่อสร้างและ
อุตสาหกรรมเกษตรที่ท ารายได้หลักของจังหวัดสระบุรี  มีโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติ  และ
พลังงานทดแทน 

  จุดอ่อน   
  จากสิ่งที่ได้กล่าวมาจากจุดแข็งของจังหวัดสระบุรี  ยังขาดสิ่งต่างๆ  หลายอย่าง  เช่น  ด้าน
การเกษตร  ส่วนมากเกษตรกรไม่มีที่ดินของตนเอง ประสบปัญหาภาวะหนี้สิน  ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว  ขาดการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางในการ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร ขาดการประชาสัมพันธ์ และไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย  ขาดการสนับการท่องเที่ยวที่ทัน
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  สิ่งต่าง  ๆเหล่านี้ท าให้ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  จึง
ควรจะเน้นถึงคุณภาพชีวิต  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร จัดสวัสดิการสังคม  ด้านสาธารณสุข  การเสริมสุข
ภาวะของประชาชน  จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  มีความเข้มแข็งของชุมชน  สังคม  และเศรษฐกิจ  
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน  หาแหล่งน้ า  ส่งเสริมการศึกษา  จัดให้มีศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร  จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  ควรอนุรักให้
ยั่งยืน  สร้างจิตส านึกให้กับทุกคนตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการขยะฝอยและสิ่งปฏิกูล  
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ รักษาคุณภาพแม่น้ าป่าสัก   
  จังหวัดของเราเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  มี
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  ให้บริการประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะ
ของท้องถิ่น  มีแหล่งท่องเที่ยว  และได้มีการประชาสัมพันธ์  แหล่งท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย  ส่วนในการพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  มีข้อมูล
ข่าวสารบ้านเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และมีการประชาสังคมภาคประชาชน 
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  ๑.๒  การประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 ผลในเชิงปริมาณ  ในจังหวัดสระบุรี  ค่าเป้าหมายจากสี่ประเด็น  ของตัวชี้วัดแล้ว  มีเบอร์เซ็นและขีด
ความสามารถในประเด็นการผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สูงขึ้นประสบความส าเร็จในเรื่องนี้  ประเด็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  ก็มีค่าเป้าหมายที่เพ่ิมข้ึน  ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ทุก ๆ ปี    ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง  ตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีภายใต้สังคมแวดล้อมที่มีคุณภาพ ประเด็นสุดท้ายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  ท าให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 
 ผลในเชิงคุณภาพ  เห็นประจักษ์ถึงผลที่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี  มีชีวิตที่ดีข้ึน  อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ประเด็นต่างที่เป็นได้ชัดว่า  ประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึนจากประเด็นการพัฒนาที่ตรงกับเป้าหมายตรงกับความต้องการ
ของประชาชน  สิ่งแวดล้อม 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 
 ๒.๒  ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
        ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการคุณภาพ  และลดปัญหาของประชากร  และ 

ปรับปรุงให้ทุกครัวเรือนมีชีวิตที่ดี  ทั้งภาคการเกษตร  และท าให้เพิ่มปริมาณผลผลิต  และยกระดับรายได้ของ
ประชาชน     
  ๒.๓  ผลกระทบ  ผลกระทบที่เกิดขึ้นบ้างก็จะมีจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
พิบัติภัยของธรรมชาติ   

            ๓. สรุปปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ๓.๑  ปัญหาและอุปสรรค 
     ปัญหาที่เกิดข้ึน  อย่างทางเส้นทางการคมนาคม  จะมีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั้ง 

ถนนสายหลักและถนนสายรอง  พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน  และเข้าถึงแหล่งเงินทุนช่องทางต่าง  ๆ  ของกลุ่ม
เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน  กลุ่มอาชีพ  เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์  การขยาย
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
         ๓.๒  การด าเนินงานที่ผ่านมา 
      ไม่ได้มองที่เป้าหมาย  หรือกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นไปทิศทางที่คิดขึ้นมาน่าจะเป็น
อย่างนั้น  น่าจะเป็นอย่างนี้  ได้ไปลงไปมองตรงจุดที่เริ่มต้นของปัญหา   
          ๓.๓  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ก็คือ  การย้อมกลับไปมองจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิด  ว่าเกิดมา
จากปัญหาอะไร  และจะต้องน าปัญหานั้นมาแก้  เพื่อให้ปัญหานั้นหมดไป  ก็คือการลงไปที่กลุ่มเป้าหมาย  และ
ปัญหาที่จะแก้ไข   ให้ปัญหานั้นหมดไป 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

 
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้้าน้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                     ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 
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1. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท้า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดท้าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด้าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท้าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท้าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท้าร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด้าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยได้มีการน้าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน้าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด้าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติ 
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ในการด้าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติจะน้าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน้าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด้าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด้าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 

2. สาระสาคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย

มิติท้าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส้าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็
มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล้าบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ 
“เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” 
การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล้าดับโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบท
ขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส้าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท้าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้าม
ชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยง
ในการด้ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท้าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
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ยิ่งท้าให้ความเหลื่อมล้้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญในทุก
มิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน 
เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่ มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคน้าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ้านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส้าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ท้าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด้าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยี
ในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส้าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่้าากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก 
(2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก้าลังการผลิตเพ่ือยกระดับ
ศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 
10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะท้าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส้าหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง
ให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก้าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส้าคัญจากการปรับดุลอ้านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น้าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท้าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส้าคัญในการก้าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส้าคัญส้าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด้ารงชีวิตของคนและท้าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อ
และการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและ
น้าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส้าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้้ามัน ซึ่งแม้
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ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ้ากัดและความเสี่ยงส้าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส้าคัญ ส้าหรับ ภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดัน
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด้าเนินธุรกิจ การด้ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับ
จ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก้าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้ พ้ืนที่  และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส้าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท้า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล้าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 
2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล้าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 
2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีขึ้นตามล้าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท้าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด้าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก้ากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก้าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส้ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
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กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด้าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด้าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส้าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่้าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่้า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่้า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส้าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการ
มีผลิตภาพการผลิตต่้า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด้าเนินการไปแล้วไม่ถูกน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส้าหรับการด้าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด้าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่้า ขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้้าและความแตกแยก
ในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะ
ขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส้าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส้าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก้าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ้ากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ้ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ้าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับ
บริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท้าให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า และที่ส้าคัญเงื่อนไขจ้าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท้าให้จ้าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี
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โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่ง
ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ้ากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด้าเนินธุรกิจและการด้าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน 
เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญ
ฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและ
ควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่ง
หากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะ
ยังต่้า และปัญหาความเหลื่อมล้้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการ
พัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ้าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด้ารงชีวิตการท้างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด้าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล้าดับความส้าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด้าเนินการดังกล่าวจะต้องก้าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก้าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ท้างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ้ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน้าไปสู่การ
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ก้าหนดต้าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกก้าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การด้าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก้าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส้าคัญกับนโยบายพรรคการเมือง
หรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท้าให้การด้าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก้าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ้าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมี
การก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก้าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน้าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน้าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้้า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท้าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส้าคัญในเวทีโลก สามารถด้ารงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
สาระส้าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท้ายุทธศาสตร์ชาติก้าลังด้าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด้าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก้าลังอ้านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
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2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ้าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การ
ด้ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด้ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ้าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก้าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ้าเป็นจะต้องก้าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ้าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส้าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 

(1 ) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ้าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
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การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด้าเนินชีวิตและการด้าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท้าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
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(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิ เคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้้า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส้าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้ งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก้าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน้ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก้าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก้าหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก้าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน้ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก้าหนดให้การด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้ งแต่ระดับการจัดท้ายุทธศาสตร์ การน้าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก้ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก้าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต
ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส้าคัญ ดังนี้  
(1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
     2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่้ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่้ากว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศไทยหลุดจาก
อันดับประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส้าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 
2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่้ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาที่สูงกว่าไทย 
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     2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2  28.5 
และ 64.3 ในปี 2557 ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ
และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท้าให้
ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก้าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตของก้าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total 
Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่ง
สะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557) 
      2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท้าให้ประเทศไทย
จ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
     2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด้าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 2540 
แต่การให้ความส้าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่ มมี
สัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง เพ่ิมขึ้น
จากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากผลของการด้าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
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     2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015  ซึ่งด้าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก  
     2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้ รับการยกระดับดี
ขึ้นจากการผนึกก้าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี 2557 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่
จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล้าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 
ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 
ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 0.48 
ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 
47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลี ย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล้าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 
10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20 -30 คนต่อประชากร 
10,000 คน  
     2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและ
เขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่้าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท้าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
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ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด้าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
๒.๒ ด้านสังคม 
     2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
     (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ้านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507 -2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 
2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  
     (2) ก้าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก้าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 
2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) แต่ยังต่้า
กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก้าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่้ากว่า นอกจากนี้ ก้าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ้านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส้าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
     (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมาก
ขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ้านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล้านคน 
(ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก้าลังแรงงานเพิ่มข้ึน แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ทั้งหมดมา
จากการเกื้อหนุนของบุตร  
     2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ 3 คน ในปี 
2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่ว งปี 2543-
2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท้าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
     2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 7.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่้า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่้ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทยส่วน
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ใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส้ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส้าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
    2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 ในปี 
2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 
เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่
กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส้าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่
สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง 
     2.2.5 ความเหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
     (1) ความเหลื่อมล้้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
     (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 
     (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส้ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 
     (4) ความเหลื่อมล้้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น 
จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 
2557 ท้าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 
     (5) ความเหลื่อมล้้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท้างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้อง
ใช้ระยะเวลายาวนาน 
     2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  16.7 
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และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 98.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544 ,926 
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส้าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้า
มาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของชุมชน
ด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต้าบลเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ้าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142 ,632 แห่งในปี 2555 
เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  
     2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น้าไปสู่ความ
สูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
     (1) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 
เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 
     (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท้าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหา
ความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การ ชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การ
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ใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก้าลัง
ตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     (3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท้าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
จากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น 
ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน 
ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์
น้้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
     (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน้าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้
ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้้ามันดิบมีการน้้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน้้า
เข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่้ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 
ขณะที่มกีารใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 0.6  
      (5) ทรัพยากรน้้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 25 ลุ่มน้้าหลัก 
น้้าท้าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้้าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้้าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้้าบาดาล มีปริมาณการ
กักเก็บในชั้นน้้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68 ,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้้าบาดาล
ขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้้า และการด้าเนินการส้ารวจสูง ขณะที่
ภาพรวมความต้องการใช้น้้าในประเทศ ในปี 2557 มีจ้านวนประมาณ 151 ,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ้านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 
     2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
     (1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก้าจัด
ขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน้ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท้า
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ให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 
2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก้าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐ
ไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก้าจัดสูง 
     (2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศ
เกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส้าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้้ามันเชื้อเพลิ งเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐาน
น้้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทาง
จักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด้า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส้าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็น
ล้าดับ โดยความร่วมมือและการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 
     (3) คุณภาพน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้้าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 -
2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และ
เสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส้าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และ
การระบายน้้าเสียจากชุมชน ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการบ้าบัดน้้าเสียที่เพ่ิมขึ้น
ตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้้าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้้าเสียรองรับน้้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 
     (4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด้าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่
มีความส้าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
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     2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด้ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด้ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
     2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
     (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว 
ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส้าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2552 มีอย่างน้อย 6  ประการ
คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความ
รับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ้านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส้านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 
     (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 
2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบ
กับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส้าคัญในการพัฒนาการ
ก้ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
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     2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
     (1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ้านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ้านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด้าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสาม
ส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึง
การก้าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีการ
ก้าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส้านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
     (2) การกระจายอ้านาจเกิดผลส้าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด้าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ 2550 และ
ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด้าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 
สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก้าหนดขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ้านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน 124 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ้านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 
114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 9.850 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขา้ราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ้าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ้านวน 79 คน และลูกจ้างประจ้า 3,089 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ้านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท้องถิ่นจ้าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 
39.46 ตามล้าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่าง
มีขอบเขตจ้ากัด 
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     2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
            ไทยก้าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ
การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน 
และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไ ม่
สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception 
Index : CPI) พ.ศ.2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 75 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี
คะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 75 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 74 คะแนน และ
มาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

นโยบายรัฐบาลของรัฐบาลปัจจุบัน (คสช.) 
เจตนารมณ์ : เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น ภายใต้ระบบ

บริหารนิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอ้านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิม
รัฐบาลปกติได้ใช้อ้านาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติ บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และสร้าง
ความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทย สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ
ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อม่ันจากทุก
ฝ่าย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดยมุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักยกระดับ
การศึกษา สร้างมาตรฐานของการด้ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป3 
– 6 

 
 
 
 
 
 



- 31 - 

 

 

 

นโยบายในการบริหารราชการ 
2.1 ยึดระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย 

ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากท่ีสุด โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายร่วมในการขับเคลื่อน 
เดินหน้าด้วยการติดตาม ก้ากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้จัดหัวหน้าฝ่ายใน
แต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พี่น้องประชาชนคนไทย ทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจ้าทุกคนต้องยึดเป็น
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

2.2 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ด้าเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี 2557 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้ว 

ของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งนี ้มีความจ้าเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิด 
ความเข้าใจ ที่ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดท้างบประมาณปี 2558 ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณใน 
เดือนตุลาคม 2557 โดยยึดกรอบวินัยทางด้านการเงินการคลังที่ก้าหนดไว้ และไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะจน
เกินขีดความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ ให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง 
ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความพร้อมแผนงาน และ
ผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการใช้งบประมาณประจ้าปีเป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้น
ลงในระบบงบประมาณประจ้าปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสร้างรายได้แก่
ประชาชน 

- ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างเป็นธรรม 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

- เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 

- เร่งด้าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การขับเคลื่อนต้อง
อยู่ในกรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด และมีความเป็นธรรมกับทุก
ฝ่าย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพ่ือการน้ามาใช้ในการลงทุนด้าน
ระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้้า และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน 
ได้มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง 

- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็นธรรม 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนวพระราชด้าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับ
หมู่บ้านท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
 



- 32 - 

 

 

 

2.3 ด้านความม่ันคง 
- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่ 

ของอาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ดูแล
ความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
ของทุกคนโดยรวม 

- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความส้าคัญกับงานด้านความม่ันคงของประเทศสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
มีบทบาทส้าคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคี 
เพ่ือเป็นพลังอ้านาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน-  

2.4 ด้านการต่างประเทศ 
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ให้

ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม 
ของประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก 

- พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมไป 
กับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่น ๆ การเข้ามาลงทุน
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน วัตถุดิบไทย
ที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริง 

- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพ่ือให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้านความสัมพันธ์ 
ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นพิเศษ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทย ให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ทั้งนี้ ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้
เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่ส้าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภคการ
สื่อสาร พลังงาน เป็นต้น 

2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา 
- สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม 

น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ สามัคคี ส้านึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่าง ต้องคลี่คลายด้วยสันติวิธี 

- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความจ้าเป็น ต้อง
บังคับใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าสร้าง
ความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังในข้ันต้นลดความขัดแย้ง 
จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

- ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตส้านึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การท้าผิดกฎหมาย 
โดยชี้ให้เห็นถึงผลเสียของการกระท้าดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกันปกป้อง 
ผลประโยชน์โดยรวม 
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2.6 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถด้าเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือ 

จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 
- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ เป็นต้น 
2.7 ดา้นการศึกษา 
- การศึกษาเป็นพื้นฐานในการน้าพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจ้าเป็นที่จะต้องส่งเสริม 

และยกระดับการศึกษา ในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจน
ท้าให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าการกระท้านั้น 
ๆเด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษา ในทุกระดับจะได้รับประโยชน์อะไร3 - 8 

- สร้างสรรค์วิธีการ ท้าให้เยาวชนไทยมีจิตส้านึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูน 
สถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีตมี
ความส้านึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง 

- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัย 
เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพ่ือเป็นพลังอ้านาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

2.8 การพัฒนาระบบราชการ 
- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด้ารงเกียรติ 

เพ่ือที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพื่อ ท้าหน้าที่ บ้าบัดทุกข์ บ้ารุง
สุขเพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ค้าสั่ง ค้าชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบอุปถัมภ์ 
ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบง้าข้าราชการหรือระบบราชการอีกต่อไป 

- ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจ้า 
อีกต่อไป ยกเว้นในเรื่อง ที่เก่ียวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้องชอบธรรม 

2.9 การพัฒนาอาชีพและรายได้ 
- ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้ง 

ขนาดใหญ ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดับ 
และลดความเหลื่อมล้้าของสังคม 
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- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒิ 
วิชาชีพเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ 

2.10 การวิจัยและพัฒนา 
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อยอด 

จากสิ่งที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่ารายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข้าวหรือผลิตผลพืช
หลักอ่ืน ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง 

- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนาการผลิตภายในประเทศ 
เป็นหลักในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและจ้าหน่าย 
เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้าทุกประเภทที่มีความจ้าเป็น 
ทั้งในด้านการด้ารงชีวิต รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง 

2.11 การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 
- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ 

ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เก่ียวข้องจะต้องมี
การประสานงานการด้าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

- ให้ความส้าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการแก้ไข 
ปัญหาเกี่ยวกับความม่ันคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย 
ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

2.12 ความปรองดองสมานฉันท์ 
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างโดยไม่จ้าเป็น 

ต้องแตกแยก แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ความเท่าเทียม
และเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

- ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ ที่ชัดเจน 
ในการด้าเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้ารงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้้า และสร้างความ
เป็นธรรมเพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน 

2.13 การปฏิรูป 
ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอ้านาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งใน 

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปอย่าง
แท้จริง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น มีการกระจาย
อ้านาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะด้าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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2.14 การเลือกตั้ง 
การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการ ที่แท้จริง 

ของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร กระบวนการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วน จะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ การเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไปตาม
ธรรมนูญการปกครองที่จะได้ประกาศให้ทราบต่อไปทั้งหมดที่กล่าวมา คือเจตนารมณ์และนโยบายในด้านต่าง ๆ ที่
มีความจ้าเป็นและต้องด้าเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกล่าวว่าไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะเวลา
อันสั้น แต่ก็เป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ ดูแลประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านที่ส้าคัญนี้ขอเวลาและโอกาสให้เราได้เริ่มต้น ขอให้อดทน ขอก้าลังใจจากทุกภาคส่วน และจาก
ประชาชนคนไทยทุกคนในการที่จะร่วมกันปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตย 

ก าหนดนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้ 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส้าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ตามประเพณีการปกครองของไทยจึงถือเป็นหน้าที่ส้าคัญยิ่ง ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี 
และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการด้าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่ง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค้านึงถึงความรู้ส้านึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ้านวนมากตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน ทัง้จะสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน้าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและ
การพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และ
เกิดประโยชน์ สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส้าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่3 - 10 
- การบริหารจัดการชายแดน 
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 
2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้ายุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึง และ

พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
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2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือน้าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศได้ พร้อมทั้งน้าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความม่ันคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพก้าลังจากทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ 
เป็นส่วนประกอบส้าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจหรือสังคม โดยจะน้ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานโดยให้แรงงานทั้ง
ระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล
และการด้าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศ
ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ 
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ้าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม และการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม ในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืนและ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ส้าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม 
ของแรงงานอาเซียน3 - 11 

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
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3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล้้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ 
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส้ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน 
และแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ 

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพเป็น
คนด ีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้้า และพัฒนาก้าลังคน ให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความจ้าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

4.4 พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยง 
กับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้
การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอน น้าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 

4.7 ทะนุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา มีบทบาท
ส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 

4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส้านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นที่สาธารณะ 
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
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5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน อย่างมีคุณภาพ 

โดยไม่มีความเหลื่อมล้้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบุหลักประกัน 
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกัน สร้างกลไกการจัดการสุขภาพ ปรับระบบ 
การจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
จ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดย รัฐเป็นผู้ก้ากับดูแล โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้้า 
โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 

5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน้าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 

5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้้าใจนักกีฬา มี
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขัน 
ในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 

5.6 ประสานการท้างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ 
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี 
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศโดยเฉพาะในการป้องกันและรักษา 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
   ความไม่สงบทางการเมือง มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมาก แม้จะด้าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจน

เริ่มฟ้ืนตัว แต่ยังไม่ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลาย
เรื่อง เพ่ือสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องและม่ันคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย 
ตลอดจนปัญหาการใช้น้้าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะด้าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
   การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด 

ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด้าเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านกฎระเบียบ การอ้านวยความ
สะดวก ทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาว
ไทย ร่วมกับประชาชนอาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

    8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่้า 
กว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ทั้งนี ้เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับ
การพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

    8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก้าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน 

    8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

    8.4 ส่งเสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย 
ตามความเหมาะสม 

    8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย 
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส้าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

   ในปัจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไม้ท้าลายป่ามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม ้สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท้าลายหรือน้าไปใช้ 
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่าง ๆ ก็
รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการ
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อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐาน
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

    ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่ ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ้านาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อการท้า
มาหากินและการด้ารงชีวิตได้ แต่ในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการ ซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้
เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้้าซ้อน3
ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ้าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน 
จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้้าในสังคม ไม่จูงใจให้นัก
ลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการส้ารวจหรือรายงานประจ้าปีของหน่วยงานต่างประเทศ
บางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการท้าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปกครอง หลักนิติธรรมจะเป็นที่

ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย หากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความ
ต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตาม
หลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรม มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด 
รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

1. ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขัน ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิ
มาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด้าเนินการ 
 2. เพิ่มศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท้ากฎหมายให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ บุคลากรของ
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้ เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด้าเนินคดีปกครอง การยกร่าง
กฎหมายและการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน 
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 3. ระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 4. น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด้าเนิน 
คดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและ 
น้าไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
 5. ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยให้
เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาสผู้ถูกล่วง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและ
ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
 6. น้ามาตรการทางการเงิน ภาษ ีและการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท้าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส  การ
ก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน3 - 15 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและ 

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท้า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด้ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด้ารัสของ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ้าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ้าหน่าย                         
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ้านาจฝ่ายต่้า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค้านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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1.5 THAILAND 4.0 
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3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา 

เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์  

   1.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริม 
การเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล สุขภาพ  

   1.3 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ 
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคุณภาพน้้าแม่น้้าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์ 
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   1.4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติตามแนว
ตะวันออก-ใต ้ 

   1.5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มี 
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ 
ของชุมชน  

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 47 - 

 

 

 

๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่
แข่งขันได้ในระดับสากล” 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์  
ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ า
เจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ  
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน     
                   เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์  

-  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์” ของกลุ่มจังหวัด 
-  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับการผลิตสินค้า “เชิงสร้างสรรค์”             

       และ High Tech Industry ให้มากขึ้น 
- เพ่ือน าเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ 

     สินค้า OTOP 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Techology        
                    ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด โดยใช้     
  Information Technology เป็นตัวกระตุ้น 
- เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด และของลุ่มน้้าเจ้าพระยาและป่าสัก  
   ให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางข้ึน 
- เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน กว้างขวาง และน้ามาสู่การ 
  เพ่ิมผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของ  
                   แม่น  าเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 

-  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการระบบนิเวศของแม่น้้าเจ้าพระยา/ป่าสัก(จัดการภัยแล้ง ผักตบ น้้าท่วม) 
-  เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม (ด้านขยะ อากาศ และน้้าเสีย) ที่เป็นผลพวงจากการเติบโตของ  
   อุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเป็นเมือง 
- เพ่ือน้าขยะที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพ่ิมมูลค่าและน้าไปสู่การสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด ได้อย่าง  
   ต่อเนื่องในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
 -  เพ่ือรองรับสภาพของ “ความเป็นเมือง” ในอนาคต 
 - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของระบบฐานข้อมูลในการให้ความสะอาดต่อการเดินทางในกลุ่มจังหวัด 
 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึง แหล่งอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม  

ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เอื้ออ้านวยความสะดวก และลดอุปสรรค ต่อการขนส่งและเดินทางผ่าน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ไปจนถึงระดับ Transnational 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน ๑ 
  -  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีระบบการปฏิบัติการ และโครงสร้างการ
ท างาน ที่เอ้ือต่อการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมท าโครงการีที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 

 - เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอ้ือต่อการลงทุน
เพ่ือประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 
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๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  
ฉบับทบทวน เดือนกันยายน 255๙ 

 
 

วิสัยทัศน์ :  
เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข  

พันธกิจ : 
1. น้าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ   
    เป็นธรรมในสังคม 
3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ 
    ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
4. จดัให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมี 
     คุณภาพ 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    มอบหมายหรือที่มีกฎหมายก้าหนด  

 

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี :  
 “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยจ้านวน 4 ประเด็น ดังนี้ : 

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด มีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
    ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวใน

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : มูลค่าการค้าการลงทุนในการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์ : มีจ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจสู่ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 

2. พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบทางเลือกสอดคล้องกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่เอ้ือต่อการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้าและ

บริการ 
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสินค้าและบริการได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสากล 
            ร้อยละผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับมาตรฐานชุมชน 
เป้าประสงค์ : ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 
กลยุทธ์ : มีจ้านวน ๔ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี

มาตรฐาน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 
3. ส่งเสริมการพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานสอดคล้องกับภาคการผลิตสาขาเป้าหมายเฉพาะ 
๔. ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการที่ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด 
  ร้อยละท่ีลดลงของจ้านวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส้าคัญ 
  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ก้าหนด 
 ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ : ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข    
กลยุทธ์ : มีจ้านวน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ส่งเสริมสังคมแห่งคุณภาพสอดคล้องตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และด้ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ และด้ารงชีวิตแบบพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม 
 ร้อยละที่ลดลงของจ้านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ 
 3. จ้านวนข้อร้องเรียนในการให้บริการที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.5 

          เป้าประสงค์ : ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ : มีจ้านวน ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการบริการสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2561) 
 

“  สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม น้อมน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ” 
 
พันธกิจ 

  1.  เสริมสร้างความน่าอยู่ของจังหวัดสระบุรี 
 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง 
 3. ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนด้ารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่มีความส้าคัญ เนื่องจากเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชากรในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชากรในรุ่นต่อ ๆ ไปในอนาคต  ซึ่งเป้าหมายของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  คือ  การพัฒนาที่ท้าให้เกิดดุลยภาพของมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป ดังนั้นจุดมุ่งหมายของ
การท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  จึงเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ     
ภาคส่วนต่างๆ  โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
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  1.  สนับสนุนให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการพัฒนาในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาในระดับท้องถิ่น  
  2.  สนับสนุนการท้างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการ
ด้าเนินการเพ่ือไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 เพ่ือน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี     จึงก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
หลักในการด้าเนินงาน  7  ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือสร้างและซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตจังหวัดสระบุรีให้มีความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการ

ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.๑ การก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการพัฒนาระบบการศึกษา  

ระบบการสาธารณสุข  การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ใช้แรงงาน  ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ โดยการน้อมน้าแนว
พระราชด้าริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันสามารถน้ารายได้มาสู่ชาวสระบุรีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
   ๒.๑ การพัฒนาอาชีพสู่ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
        ๒.๒ การพัฒนาสนับสนุนด้านการศึกษา 
   ๒.๓ การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าประสงค์ 

  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการด้ารงชีวิต  และทรัพย์สิน   
อาชญากรรมในพ้ืนที่ลดลง  ปัญหายาเสพติด  อบายมุขได้รับการก้าจัดอย่างจริงจัง 

  แนวทางการพัฒนา 
   ๓.๑ การจัดระบบสังคมและสร้างความปลอดภัยในชุมชน 
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 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี โดยการ

ประชาสัมพันธ์และการน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน  เพื่อการด้ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 

  แนวทางการพัฒนา 
   ๔.๑ การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือรักษาควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่

ปราศจากมลภาวะ  คุณภาพน้้า   อากาศ  เสียงได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบและจริงจัง  และมีการบริหารจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

      แนวทางการพัฒนา 
   ๕.๑ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
        ๕.๒ ระบบการก้าจัดขยะ 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของจังหวัดสระบุรีให้ด้ารงอยู่  ตลอดจน
สร้างจิตส้านึกและความตระหนักถึงคุณค่าให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนจังหวัดสระบุรี 

  แนวทางการพัฒนา 
   ๖.๑ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  เป้าประสงค์ 
  เพ่ือเสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ   ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง 

  แนวทางการพัฒนา 
   ๗.๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
        ๗.๒ การบริหารงานองค์กร 
   ๗.๓ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหา 
             และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
กลยุทธ์ที ่๒ ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที ่๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที ่๖ เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
กลยุทธ์ที ่๗ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่๑ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที ่๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่๓ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
กลยุทธ์ที ่๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟแูละเผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม            
               ประจ าถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่๓ ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที ่๓ การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

 
******************* 
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๖. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
    ๖.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๔ 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

การส่งเสริม
อนุรักษ์และ

ฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
องค์กรและ

บุคลากรสู่การ
บริหารจัดการ

ท่ีดี 

การส่งเสริม
และ

พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต
และความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการกับชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
การเกษตร เชิงสร้างสรรค ์

เสริมความโดดเดน่
ของการท่องเที่ยวดว้ย
การผสมผสานกัน
ระหว่าง Techology 
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ธรรมชาติ 
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะ
สิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพ
ระบบนิเวศของแม่น้ าเจา้พระยา/
ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ขยะด้วยการใช้นวัตกรรม

แห่งชาติ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ในกลุ่มจังหวัดภาค
กลาง ตอนบน ๑  
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน
และการท่องเท่ียวใน

อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

เสริมสร้างขีดความสามารถใน
กระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการให้ได้มาตรฐานสากล 

 

เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพตามวิถีภูมิ

ปัญญาไทย 
 

เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะ
ตามหลักธรรมาภิบาลและมี

คุณภาพมาตรฐาน 

พัฒนาผังเมืองและ
การจัดการ 
Logistics 
 

ยุทธฯ ๑ การ
เสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์ 

ยุทธฯ ๓ การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธฯ ๔ การ
เติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 

ยุทธฯ ๖ การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริต 
ประพฤติมิชอบ
และธรมมาภิบาล
ในสังคมไทย 
 

ยุทธฯ ๗ การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 
 

ยุทธฯ ๑ เศรษฐกจิและ
สังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

ยุทธฯ ๓ คนไทยมี
ศักยภาพและสามารถ
ปรับตัวรองรับบริบท
การพัฒนาในอนาคต 

 

ยุทธฯ ๕ เศรษฐกจิและ
สังคมพัฒนาอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธฯ ๖ ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย 
รับผิดชอบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และ

ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ยุทธฯ ๕ การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อบจ. 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร้อย 

การวางแผน 
การส่งเสริม  
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเที่ยว 

การบริหาร
จัดการและ

อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และปัญญา

ท้องถิ่น 

การพัฒนา
องค์กรและ

บุคลากรสู่การ
บริหารจัดการ

ท่ีดี 

สร้างและซ่อม
บ้ารุง

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

เสริมสร้างให้
ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ประชาชนรู้สึก
มั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กระตุ้นเศรษฐกิจ
และสร้างรายได้
ให้กับประชาขน 

รักษาควบคุม
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส้านึก
และตระหนักถึง

คุณค่า 

เสริมสร้าง
ระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

การก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ระบบ

สาธารณูปโภค 

-การพัฒนาอาชีพสู่
ความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน 
-การพัฒนาสนับสนุน

การศึกษา 
-การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ 

จัดระบบ
สังคมและ
สร้างความ
ปลอดภัยใน

ชุมชน 

การปรับปรุง
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

-รักษ์
สิ่งแวดล้อม 
- ระบบการ
ก้าจัดขยะ 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

-การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ  
–การบริหารงาน
องค์กร 
-การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
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๖.๒ แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี   
      (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. ๐๕ 

วิสัยทัศน์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหา 
และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่

การบริหาร
จัดการที่ดี 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การส่งเสริม
และพัฒนาการ

ท่องเท่ียว 

 

เป้าประสงค์ รักษา ควบคุม
คุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

 

สร้างจิตส้านึก
และตระหนักถึง

คุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

 
 

เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
สร้างจิตส้านึกและ

ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ

ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา

สังคม 
 

 

แหล่งท่องเท่ียว
เป็นท่ีรู้จัก 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

 

 

-สร้าง ซ่อมบ้ารุง
โครงสร้างพื้นฐาน/
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น/
ประชาชนรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
-สร้าง ซ่อม ระบบ
สาธารณูปโภค 
จ้านวน ๒๐๐ 
โครงการ 
-อบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 
ภาพรวมท้ังจังหวัด 
จ้านวน ๘ โครงการ 
-อบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
ภาพรวมท้ังจังหวัด 
จ้านวน ๘ โครงการ 
 

-อบรมให้
ความรู้ การ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน 
๘ โครงการ 
 

-อบรมสร้าง
จิตส้านึกและ
ความตระหนัก
ถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน 
๘ โครงการ 
 
 

-ส่งบุคลากร
ท้องถิ่นเข้าอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตร  
-อบรมสร้าง
จิตส้านึกและ
ตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 
ภาพรวมท้ังจังหวัด 
จ้านวน ๘ 
โครงการ 
 

-ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 
ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน 
๘ โครงการ 
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กลยุทธ์ 

-ส่งเสริมการพัฒนา
เกษตรทฤษฎีใหม่ 
-ส่งเสริมและการจัด
สวัสดิการสังคม 
-ส่งเสริมการบริการ
ด้านสาธารณสุขและ
การ-เสริมสร้างสุขภาวะ
ของประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ 
-เพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 
-ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
-พัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 
 

-อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
-สร้างจิตส านึก
และความ
ตระหนักในการ
รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ           
สิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
-ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ี
เสื่อมโทรม 
 

-ส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และเผยแพร่
ขนบธรรม
เนียนประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น      
-สร้างจิตส านึก
และความ
ตระหนักถึง
คุณค่าและ
ความส าคัญ
ของ
ศิลปวัฒนธรรม            
ประจ าถิ่น 
ขนบธรรม
เนียนประเพณี
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริม
ศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

-พัฒนา
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
บุคลากรของ
ท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบ
บริหารองค์กร 
-การส่งเสริม
พัฒนา
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการ
ประชาสังคม 
 

 
 

-พัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวอย่าง
เป็นระบบ  
โดยบูรณาการ
ทุกภาคส่วน 
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๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
      (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

๑. ยุทธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ๑) เป้าประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
สร้าง ซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

-ระบบสาธารณูปโภคไดม้าตรฐาน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
 

 ๒) กลยุทธ์ 
เป้าประสงค ์(target) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(Strategy indicators) 
สร้าง ซ่อมบ้ารุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่
-ส่งเสรมิและการจัดสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการ-
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจ 
-เพิ่มศกัยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
-ส่งเสรมิและพฒันาการศกึษา 
-พัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจในหัวข้อ
อบรมผ่านเกณฑป์ระเมิน ร้อยละ ๘๐ 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 

 ๓) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

(goal indicators) 
สร้าง ซ่อมบ้ารุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 
ประชาชนรู้สึกมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-สร้าง ซ่อม ระบบสาธารณูปโภค จ้านวน 
๒๐๐ โครงการ 
-อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน ๘ โครงการ 
-อบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน ๘ โครงการ 

 

-ส่งเสรมิการพัฒนาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
-ส่งเสรมิและการจัดสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุข
และการ-เสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
สังคม และเศรษฐกจิ 
-เพิ่มศกัยภาพและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 
-ส่งเสรมิและพฒันาการศกึษา 
-พัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

-สร้าง ซ่อม ระบบ
สาธารณูปโภค จ้านวน 50 
โครงการ/ปี 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ภาพรวมท้ังจังหวัด 
จ้านวน ๒ โครงการ/ปี 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน ๒ โครงการ/ปี 

 

แบบ ยท. ๐๖ 
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 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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๒. ยุทธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 ๑) เป้าประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
รักษา ควบคุมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ประชาชนอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
 

 ๒) กลยุทธ์ 
เป้าประสงค ์(target) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(Strategy indicators) 
รักษา ควบคุมคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ี
เสื่อมโทรม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจในหัวข้อ
อบรมผ่านเกณฑป์ระเมิน ร้อยละ ๘๐ 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 

 ๓) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

(goal indicators) 
รักษา ควบคุม
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-อบรมให้ความรู้ การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภาพรวม
ท้ังจังหวัด จ้านวน ๘ โครงการ 

 

-อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

-อบรมให้ความรู้ การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ภาพรวมท้ัง
จังหวัด จ้านวน 2 โครงการ/ปี 
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๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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๓. ยุทธศาสตร์ (strategic) การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 ๑) เป้าประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 
สร้างจิตส้านึกและตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

-ประชาชนสามารถด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเผยแพรไ่ปให้บุคคลอืน่รู้จัก 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
 

 ๒) กลยุทธ์ 
เป้าประสงค ์(target) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(Strategy indicators) 
สร้างจิตส้านึกและตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟแูละเผยแพร่ขนบ
ธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น      
-สร้างจิตส านึกและความตระหนักถงึ
คุณค่าและความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม            
ประจ าถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณี
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจในหัวข้อ
อบรมผ่านเกณฑป์ระเมิน ร้อยละ ๘๐ 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 

 ๓) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

(goal indicators) 
สร้างจิตส้านึกและ
ตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

-อบรมสร้างจิตส้านึกและความ
ตระหนักถึงคุณค่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาพรวมทั้งจังหวัด จ้านวน ๘ 
โครงการ 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียน
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น      
-สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม            
ประจ าถิ่น ขนบธรรมเนียน
ประเพณีท้องถิ่น 
-ส่งเสริมศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

-อบรมสร้างจิตส้านึก
และความตระหนักถึง
คุณค่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาพรวมทั้ง
จังหวัด จ้านวน 2 
โครงการ/ปี 
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 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
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๔. ยุทธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 

 ๑) เป้าประสงค ์(target) 
เป้าประสงค ์(target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 

-เสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กร 
-สร้างจิตสา้นึกและตระหนักถึงความส้าคัญของ
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 

-บุคลากรน าความรู้จากการอบรมมาพัฒนาองค์กรตามบทบาทหนา้ที่ 
-หน่วยงานมีภาพลักษณ์ที่ด ี
-ประชาชนเข้าถึงหน่วยงาน 
-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงความส าคญัของการมีส่วนรว่มและ
หลักประชาธิปไตย 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการจาก อปท. ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 

 

 ๒) กลยุทธ์ 
เป้าประสงค ์(target) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(Strategy indicators) 
-เสริมสร้างระบบบริหารจัดการองค์กร 
-สร้างจิตสา้นึกและตระหนักถึงความส้าคัญ
ของประชาธปิไตยและกระบวนการประชา
สังคม 

-พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
บุคลากรของท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
-การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจในหัวข้อ
อบรมผ่านเกณฑป์ระเมิน ร้อยละ ๘๐ 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้า
ใช้บริการจาก อปท. ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 
 ๓) ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 
(target) 

ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 
(goal indicators) 

-เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
-สร้างจิตสา้นึกและ
ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของประชาธปิไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 
 

-ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้าอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตร  
-อบรมสร้างจิตส้านึกและตระหนักถึง
ความส้าคัญของประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
ภาพ รวมทั้งจังหวัด จ้านวน ๘ 
โครงการ 
 
 

 -พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
-การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
 

-บุคลากรท้องถิ่นเข้า
อบรมพัฒนาศักยภาพ 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตร/ปี  
-อบรมสร้างจิตสา้นึกและ
ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของประชาธปิไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
ภาพรวมทั้งจังหวัด 
จ้านวน 2 โครงการ/ป ี
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๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ - 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ - 
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๕. ยุทธศาสตร์ (strategic) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 ๑) เป้าประสงค ์(target) 
เป้าประสงค ์(target) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (target indicators) 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 

-ประชาชนสามารถด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และเผยแพรไ่ปให้บุคคลอืน่รู้จัก 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

 
 

 ๒) กลยุทธ์ 
เป้าประสงค ์(target) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(Strategy indicators) 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ  โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจในหัวข้อ
อบรมผ่านเกณฑป์ระเมิน ร้อยละ ๘๐ 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

 

 ๓) ค่าเป้าหมาย 
เป้าประสงค์ 

(target) 
ค่าเป้าหมาย (goal) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย 

(goal indicators) 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่
รู้จัก ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 

-ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จ้านวน ๘ 
โครงการ 
 

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเป็นระบบ  โดย
บูรณาการทุกภาคส่วน 
 

- ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จ้านวน 2 
โครงการ/ปี 

 
 ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
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กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามมติที่ประชุม “โครงการประชุมสัมมนา เวทีสนทนาประชาคม  
เพ่ือพิจารณาทบทวนกรอบยุทธศาสตร์ นโยบาย ทศิทางและแนวทางการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

เมื่อวันพฤหัสบดทีี่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
  

ให้เป็นไปตามสิ่งทีส่่งมาด้วย ๓ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๑/ว๕๗๙๗  

ลงวันที่ ๑๐ ตลุาคม ๒๕๕๙  
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนท่ี  ๓  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 29 ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด้าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด้าเนินการเสร็จแล้ว (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี และ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี  
  

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 เรื่องซักซ้อมแนวทาง 

การจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เป็นแบบที่ก้าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ด้าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

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

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)   
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10    
      คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง     
     งบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
     และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ     
     มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)               
     5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ                 
     5 คะแนน 
(11) มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่  
      คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 

          (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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   ทั้งนี้การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561 -2564)  จะมีแนวทางการ
พิจารณาและแนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณา เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ด้าเนินการในรูปแบบเดียวกัน และสรุปผลการให้คะแนนเสนอผลการพิจารณา ตามล้าดับต่อไป  
 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้มีการติดตามและประเมินผลเฉพาะแผนพัฒนา  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557-2559 ดังนี้ 
 

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปี 2557   
1.1 สรุปผลการด้าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์  บรรจุ

โครงการในแผนพัฒนาฯ จ้านวน 688 โครงการ จัดตั้งงบประมาณด้าเนินการ จ้านวน 535 โครงการ 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน 388 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,468,561.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 
72.52 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ้าแนกตามตาราง  

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1.ด้านโครงการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 97 431,590,000 85 318,939,500 33 95,302,900 

2.ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 36 84,986,000 30 51,933,000 15 22,303,000 
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 33,960,000 12 29,246,000 8 20576200 

4.ด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ 77 150,046,000 57 111,797,400 26 42,175,627 

5.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 71 308,059,200 48 186,215,200 35 105,201,216.76 

6.ด้านการท่องเที่ยว 11 16,665,000 5 7,831,000 5 7,831,000 
7.ด้านการปลอดภัยในชีวิต 22 89,764,000 12 20,356,000  20,344,362 
ทรัพย์สินและอาชญากรรม     12  
8.ด้านการพัฒนาองค์กรและ 360 275,855,000 286 244,112,570 254 186,734,256.14 

จัดการที่ดีบุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร       
รวม 688 1,390,925,200 535 970,430,570 388 500,468,561.90 

 

1.2 ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปแบบสอบถาม ได้รับ
ข้อมูลจากประชาชนในระดับความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ใน
ระดับมากในทุกประเด็นค้าถาม และภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.07 
 

สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปี 2558 
 

๑.๑ สรุปผลการด้าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  บรรจ ุ
โครงการในแผนพัฒนาฯ จ้านวน 665 โครงการ  จัดตั้งงบประมาณด้าเนินการ จ้านวน 392 โครงการ  
ด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน 305 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 704,122,722.37 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
77.81 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ้าแนกตามตาราง  
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ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 107 965,003,300 59 420,545,500 49 420,545,500 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 103 455,136,790 65 152,984,690 48 152,984,690 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน 21 236,848,000 17 134,284,000 14 134,284,000 
สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย       
4.ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

7 6,400,000 2 300,000 0 0 

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

45 84,706,800 19 46,492,000 18 46,492,000 

6.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

33 36,643,000 24 33,081,000 20 33,081,000 

7.ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

349 243,229,200 206 192,312,710 156 192,312,710 

รวม 665 2,027,967,090 392 979,999,900 305 704,122,722.37 
 

1.2 ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปแบบสอบถาม ได้รับ
ข้อมูลจากประชาชนในระดับความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในระดับ
มาก  ในทุกประเด็นค้าถาม  และภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรีในระดับมากและมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.19 
 
สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปี 2559   

1.๑ สรุปผลการด้าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  บรรจ ุ
โครงการในแผนพัฒนาฯ จ้านวน 264 โครงการ  จัดตั้งงบประมาณด้าเนินการ จ้านวน 206 โครงการ  
ด้าเนินการแล้วเสร็จ  จ้านวน 89 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 314,662,665.19 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
40.83 ของโครงการที่ตั้งงบประมาณ จ้าแนกตามตาราง  

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 687,319,500 61 523,442,500 14 225,622,656 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 75 146,546,920 61 98,142,720 36 29,212,429.10 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

17 45,224,600 16 43,398,600 6 4,766,251.09 

4.ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่องเที่ยว 

1 100,000 1 100,000 0 0 

5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26 61,858,000 21 55,731,000 8 22,315,194 

6.ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

28 54,014,000 26 49,608,000 15 18,820,602 

7.ด้านพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

29 54,676,000 20 39,648,000 10 13,925,533 

รวม 264 1,049,739,020 206 810,070,820 89 314,662,665.19 
 

1.2 ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็น สรุปแบบสอบถาม ได้รับ
ข้อมูลจากประชาชนในระดับความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีในระดับ
มาก  ในทุกประเด็นค้าถาม  และภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจ ผลการด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรีในภาพรวมมีความพอใจและความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 58.37 และ 34.38 ตามล้าดับ  
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สรุปผลการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปี 2560   
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้

ประชุมก้าหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ทั้งในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.1  ผลการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี (พ.ศ.2557-2560) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ สรุปผล
คะแนนโดยประเมินผลจากเอกสาร  รายงาน  แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  รวมคะแนนได้ 81
คะแนน  ดังตาราง 

 

                 การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ส้าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น       
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน ผลคะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 6 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 23 
3.ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 10 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 7 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 0 
3.4 วิสัยทัศน ์ 5 5 
3.5 พันธกิจ 5 5 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ 5 5 
3.7 ตัวชวีัดระดับเป้าประสงค์(ตัวชี้วัดรวม) 5 5 
3.8 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต (แนวทางการพัฒนา) 5 5 
๓.๙ ตัวชีว้ัดและแนวทางการพัฒนา (ตัวชี้วัดรวม) 5 5 
๓.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 

รวม 100 81 
  

1.2 ผลการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
(พ.ศ.2560-2562)  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ สรุปผลคะแนนโดย
ประเมินผลจากเอกสาร  รายงาน  แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  รวมคะแนนได้ 92 คะแนน   
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 สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส้าหรับแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ผลคะแนน 
1..การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2.การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10 
3.การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 
4.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5.โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60  
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 
   5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 5 5 
   5.3 จ้านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ 3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

5 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (๓ ปี) 

3 0 

   5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
   5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง 3 3 
   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ 5 0 
   5.10 มีการก้าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่    
           คาดว่าจะได้รับ 

5 5 

   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท้าโครงการ 5 4 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 5 
   5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.03 และ           
           แบบ ยท. 04 

5 3 

รวม 100 92 
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1.3 สรุปผลการด้าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  บรรจุ 
โครงการในแผนพัฒนาฯ จ้านวน 323 โครงการ  งบประมาณ 864,245,700 บาท จดัตั้งงบประมาณ
ด้าเนินการ ขณะนี้แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อยู่ในระหว่างการด้าเนินการ จ้าแนกแผนพัฒนาฯ  ดังตาราง  
 

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนา ตามงบประมาณ 
 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 83 401,878,850 79 387,526,850 
2.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 82 212,384,800 77 200,180,800 
3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน 18 50,440,600 18 50,440,600 
สังคม  และการรักษาความ     
สงบเรียบร้อย     
4.ด้านการวางแผน  การส่งเสริม 1 100,000 1 100,000 
การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว     
5.ด้านการบริหารจัดการและ 8 29,222,000 7 27,174,000 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดล้อม     
6.ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 35 82,866,600 32 80,072,600 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

7.ด้านพัฒนาองค์กรและ 96 87,352,850 84 77,260,850 
บุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี     

รวม 323 864,245,700 298 822,755,700 

 
๒.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

         จากการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้าเนินการให้ห้วง 3 ปี 
(พ.ศ.2557-2559) จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีการน้าไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด 
รองลงมา คือยุทธศาสตร์ที่2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก็เนื่องมาจากยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เช่น การก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพาน ถนนลูกรัง ไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น เป็น
โครงการที่จ้าเป็น จะเอ้ือประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ได้ถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ือการคมนาคม สัญจรไปมา
สะดวก ถนนเชื่อมต่อลดอุบัติเหตุ และเพ่ือการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวก น้้าไม่ท่วมขัง และ
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นการส่งเสริมด้านการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว มีการตั้งงบประมาณและน้าไปปฏิบัติน้อยที่สุด เนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีหลายองค์กร/หน่วยงาน ที่
ร่วมกันดูแลด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดแบบบูรณาการ 
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การด้าเนินงานสรุปผลการด้าเนินงานท้องถิ่นในปีต่อไป  จะมีการสรุปผลโดยการวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถอธิบายได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ 
ข้อมูลต่างๆ โดยใช้แบบส้าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  (1)แบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน  (Performance Indicators)  (2)แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model)  หรือ  Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton (3)แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์  (Result Framewok Model (RF)  (4)แบบเชิง
เหตุผล  (Logical Model) (5)แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  (Process Performance Measurement 
System (PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  (6)แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหา
หรือเรียนรู้จากปัญหาที่ เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7)แบบการประเมิน แบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ  (Impact Evaluation)  (9)แบบการประเมิน
ความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)  (10)แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ(11) 
แบบอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามแบบต่างๆ ที่กล่าวมานี้หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้   
  การวัดผลเชิงปริมาณ  เป็นการมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ  เน้นการใช้ข้อมูลที่
เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้อง ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น แบบสอบถาม  
แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดลอง  เป็นต้น 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ  เป็นการสังเกตและกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านใน
ลักษณะเจาะลึก ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเป็นหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่งเป็นตัวเลขมาท้าการวิเคราะห์ 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด้าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุมเพ่ือก้าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) โดยอาจน้าแนวทางทั้งหมดที่ก้าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส้าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
ดังนี้ 

1.1 การก้าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  อาจ
ก้าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)  
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1.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 
3 ประการ คือ  

   1.2.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
     1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ส้าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์
ที่ได้ก้าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ ความจ้าเป็นส้าคัญในการน้ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็น
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบบันทึกการสังเกต แบบ
ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน้าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
     1.2.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด้าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้้า ล้าคลอง ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  

   1.3 การก้าหนดเครื่องมือในการติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยการทดสอบ  
การวัด การสัมภาษณ์  การสังเกต การส้ารวจและเอกสาร 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก้าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการ  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก้าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาตามแผนด้าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดได ้
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แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564)  
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
   3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  (5) 
   3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (5) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
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แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2561-2564) 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ  10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย (60) 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ    (5) 
5.2 ก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   (5) 
5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง      (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  
(5) 
 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  
(5) 

5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)  (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 

        5.11 มีการก้าหนดตัวชี้วัด  (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                                
               และผลที่คาดว่าจะได้รับ    

(5) 
 

        5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวม 100 
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3.ข้อเสนอแนะในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในอนาคต 
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ใช้แบบสอบถามสุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่ม
ตัวอย่างจากการใช้ประโยชน์จากโครงการ จากการประเมินผล มีข้อคิดเห็น ดังนี้ 
  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 ขององค์การรบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ประจ้าปี 2559 โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผลการประเมินจะให้ความส้าคัญ
และประโยชน์ที่ได้รับและขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่เข้ามาพัฒนาและส่งเสริม ความรู้ใน
ด้านต่างๆและอยากให้พัฒนาต่อเนื่องทุกปีและมีความพึงพอใจต่อการด้าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี อยู่ในระดับพึงพอใจมากในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
3.1 ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
        การพัฒนาทางยุทธศาสตร์  ที่ครอบคลุมส่งผลให้การพัฒนาในด้านต่างๆ มีการพัฒนา
มากขึ้น  มีความเจริญ ส่งผลให้คุณภาพของชีวิตประชาชนดียิ่งขึ้น และการเปิดอาเซียน  ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศต้องมีการแข่งขันด้านการพัฒนามากขึ้น  
                      3.1.1  ด้านคุณภาพชีวิต เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากร  
กลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน  สังคม  และหน่วยงานในภาพรวม  เป็นผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งท่ี
มุ่งหวัง  และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง  ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้  ประกอบด้วยตัวชี้วัดจากการ
ประเมินผลจากกลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น รายได้ ความเป็นอยู่  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานท้า  สุขอนามัย  
สภาพแวดล้อมของประชาชน  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการด้ารงชีพ  
            3.1.2   ด้านทัศนคติและความเข้าใจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติ  
โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ    และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
             3.1.3 ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส้าคัญเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการการจัดท้า
ยุทธศาสตร์ 
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  3.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดไปใช้  
  ข้อสังเกต 
  3.2.1  ข้อสังเกตจากการเข้าร่วมจัดท้าประชาคมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  และจากการ
เข้าไปด้าเนินการติดตามโครงการและได้สอบถามปัญหาความต้องการไปด้วย เป็นการสังเกตท่ีโดยให้ผู้ถูกสังเกต
รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้  แต่การสังเกตจากการมีโครงสร้าง  เป็นการสังเกตอย่างมีระบบ  มีการก้าหนดล่วงหน้าและ
ก้าหนดจุดมุ่งหมายให้แน่นอน เช่นที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ปฏิบัติอยู่ มีการแจ้งเป็นหนังสือไป
ก่อนที่จะเข้าไปสังเกต  เพื่อมุ่งสังเกตท่ีจุดใดจุดหนึ่งหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง 
  3.2.2  การวางแผนการติดตามประเมินผล ต้องเตรียมบุคลากร เครื่องมือ ส้าหรับการสังเกต
หรือติดต่อนัดหมายไว้พร้อมล่วงหน้า เตรียมเครื่องมือต่างๆ  เช่น  แบบสอบถาม แบบบันทึก การสังเกต       
ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที การออกตรวจติดตามและประเมินผลในรูปแบบคณะกรรมการ ควรนัด
หมายและเตรียมความพร้อม และออกตรวจติดตามตามห้วงระยะเวลาที่ก้าหนด 
    

  ข้อเสนอแนะ 
  การติดตามและประเมินผล  เป็นหัวใจส้าคัญของการพัฒนา  ควรด้าเนินการให้ครอบคลุม  
ทุกโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือน้าปัญหาและอุปสรรค   
ที่เกิดขึ้นรวมถึงความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากผลของการพัฒนา  ตลอดจนผลกระทบต่างๆ  ที่เกิดข้ึน
จากการพัฒนา  เพื่อน้าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวน  และปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริงและควรประชาสัมพันธ์/ให้ข้อมูลในการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนควรส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้มีความรู้  ความสามารถในการด้าเนินงานทันต่อ
การปรับเปลี่ยนนโยบายและระเบียบต่างๆ 

............................................................ 
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