
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 

    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
               ๑. ความเป็นมา  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มี  การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล  (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒)  
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการ พัฒนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก  กรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่  ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และ  ได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ  ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติ   
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่ จะน าเสนอต่อ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ  บริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ  ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม  ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา      
ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๒. สาระส าคัญ  
๒.๑ สภาพแวดล้อม  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่  เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย  แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัย  เสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น     
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่ง
เดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ  ในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ  เศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น  ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท  รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการ
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ทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มี  ในวงแคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  วันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึง
ยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้น  ในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  นอกจากนั้น ใน
อีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก  และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิด ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น  อาทิ การก่อการร้าย โรค
ระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจาก เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส  ทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึง  ช่องว่างทางดิจิทัล ( digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ  และสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับ         
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง  อย่างมีนัยส าคัญใน
ทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่าง  
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน            
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ  ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า  จะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหา  ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความ  ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึน  
ขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มี
แนวโน้มของ  การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาส ส าหรับการพัฒนา  เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ  
ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง  ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้  ๑ แต่สูงขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในช่วง ๕ ปี
หลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยาย
ก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลง
ของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี  ข้างหน้านี้จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข  
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง       
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริม จุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล  

 
 
 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาท  ผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิม  มากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกัน  
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
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องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคน  และท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อ
และการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า  อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากร มนุษย ์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข  การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคม      
สีเขียว โดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และ  ช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก  

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้าน สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ  และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่ เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลง  ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
เอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น  

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้  ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม  ประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕ ,๗๓๙ ดอลลาร์สรอ.ต่อปี  ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้า อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ  แข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ  
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ  จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และ  ๒ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) โดย สศช.  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทาง
ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า มากขึ้น  

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชน  ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น  ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มี  ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ  ดีขึ้น มีการก ากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความ ยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคง  มากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
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กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ มากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถ
คุ้มครอง ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจ ในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับแต่คุณภาพคน  โดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน  
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัย  การเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการ
มีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ าขาด
ความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบ               โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ และล่าช้าการบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม   ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ขณะที่
ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่  ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน  

 

ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่อ  อนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่       
การเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี    
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคน ในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย  การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง  สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ  ข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง  ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคม  และ  
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบ  กฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและ      
ลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ  และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี  ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาด  ประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทย  ยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่  กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้  เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ          
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และ  
กฎระเบียบของสังคมโลก  จึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ  ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน               
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว  และมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
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โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อน  และควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา  และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดี
ขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว  

 

ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ภายในประเทศทั้งท่ี
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญ และผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก  และรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก  ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม  แบบใหม่ได้
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา  สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็น     
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต  การท างานและการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการท างานของ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อ  แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี และม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด  รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจน  และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากร  อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี  
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพ
เดียวกัน  

 
 

การก าหนดให้มี“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนา  ระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ               
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญใน
เวทีโลกสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 
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 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ใน
ขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย  วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง  และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ  ประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ  เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น  ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ  ๓ ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายค าว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุม  
ความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้ว  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่  การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่  อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของ  ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ  อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ  การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ  ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง  ของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและ ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

 ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว  10 ฉบับ  และปัจจุบันก าลังอยู่
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  โดยยึดหลักทางสายกลาง  เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต  สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ควบคู่ไป
กับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 8  ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  สรุปได้ว่าประสบความส าเร็จ ที่น่าพอใจ  
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความ
มั่นคง  ความยากจนลดลง  ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก  อันเนื่องมาจากการด าเนิน การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคน
ส่วนใหญ่ของประเทศ  และการลดลงของปัญหายาเสพติด 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 –2554) ประเทศไทยยังต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้อง มีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  โดยยังคง
อัญเชิญ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความส าคัญต่อการรวม
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พลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน อย่างต่อเนื่อง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีความต่อเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความม่ันใจ
ว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน  และสร้างความสุขให้กับคนไทย  จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
 การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ  และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับ
ที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็ง  
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีล าดับความส าคัญ
สูง  ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเ หลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนาการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ การลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงข้ึน  
และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  
 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยง
และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟูนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
 1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 
 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 4. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า  
 3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
 4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน  
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 5. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  
 6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน  
 

 ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
 2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
 3. พัฒนาภาคบริการ  
 4. พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 5. พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
 6. พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ  ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม 
 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
 1. ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของ
ไทยในภูมิภาคต่างๆ 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี  
 3. พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค  
 4. ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค  
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ผลประโยชน์
ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
 5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพื่อให้
สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  
 

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย        
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิ์ของตนได้ เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ดังนี้ 
  1.  ด้านการปฏิรูปการเมือง 
   1.1 เร่งรัดการตราและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

1.2 ส่งเสริมให้ใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการบริหารราชการและสนับสนุนให้มีการ 
เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษา 
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   1.3 สนับสนุนการท างานขององค์กรอิสระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ 
1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรประชาชนของไทย มีความร่วมมืออันดี กับ
ประชาชนและองค์กรประชาชนในประเทศต่าง ๆ 

  2.  ด้านการบริหาร  
   2.1 ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างที่กระชับ  

2.2 ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก 

   2.3 ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.4 เร่งพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ให้มีทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการประชาชน  
   2.5 เร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  
  3. ด้านการกระจายอ านาจ 

3.1 ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นและการกระจายอ านาจทางการ
คลังลงสู่ท้องถิ่น 

   3.2 ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น  
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่น 

  4. ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
4.1 ด าเนินมาตรการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญาและทางภาษี
อย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม 
4.2 รณรงค์อย่างจริงจังและปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกัน
ต่อต้านการทุจริต 
4.3 ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นภาคประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

   4.4 ปฏิรูปกระบวนการจัดและการใช้งบประมาณแผ่นดินและระบบการจัดซื้อ  
จัดจ้าง โดยรัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมาย 
5.1 เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้าที่ครอบคลุม
กระบวนการยุติธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาตรการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการระงับ 
ข้อพิพาทโดยศาล 
5.3 ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดให้มีความหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนใน
กระบวนการยุติธรรม 
5.5 เร่งด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ล้าสมัย ให้เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน 
5.6 สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านนิติศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องแก่
ภาครัฐและเอกชน 
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1.3 THAILAND 4.0 

 

 
 

 

กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศท่ีแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ Thailand 1.0 ยุคแรกจะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกท้ัง 3 โมเดลที่ผ่านมา ท าให้
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางข้ันสูง ” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น “หยุดนานจนเกินไป ” ท าให้มี
แนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ที่ออกมาจุดประกายแนวคิดนี้ ซึ่งว่ากันว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่า โดยโมเดลนี้เป็น
แนวคิดท่ีจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 

สรุปว่า Thailand 4.0 คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันหมายความว่าเราจะเปลี่ยนจากการ
ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม แปลง่ายๆก็คือว่าเราจะไม่ผลิตเพ่ือขายกันแบบสดๆ แบบที่ผ่านมา
ในอดีตเพียงอย่างเดียว เช่น ปลูกข้าวก็ไม่ใช่ว่าขายแบบข้าวเปลือก แต่จะท าการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ทั้งแต่พันธุ์ข้าว
ที่ปลูกจะต้องมีการวิจัยพัฒนา เช่น ข้าวที่ทานแล้วแก้โรคนั้นโรคนี้ บ ารุงนั้นบ ารุงนี้ ทุกอย่างจะต้องมีเรื่องราวมี
คุณค่าและมูลค่า จะต้องผูกโยงกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่
การเน้น ภาคบริการมากข้ึน 

“เราจะเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้น
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย ” นี่คือโมเดลการการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 
4.0 ที่ผมหยิบยกมาเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งจริงๆเขาพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน  แต่การหมายมั้นปั้นมือของรัฐบาล
เที่ยวนี้ คือการท าให้เกิดข้ึนทั้งระบบ ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง คือต้องการให้ตื่นตัวกันทั้งประเทศ โดยรัฐบาลจะใช้
นโยบาย “ประชารัฐ” คือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน นั่นหมายถึง “เดินไปด้วยกัน ” 
“ส าเร็จด้วยกัน” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีทีเดียว  “เปูาหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศ “รายได้ปานกลางข้ันสูง ” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศท่ีมีรายได้สูง ” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ผสมกับภูมิปัญญาต่างๆ”  
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล 

การท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวีเป็นสุข” 
พันธกิจ (Misson) 

1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
5. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์รวม (Goals)  
1. สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมของจังหวัดมีความปลอดภัยและผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  
2. ขยายตลาดและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดับต้นของประเทศ 
5. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 10% ต่อปี 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  
8. สังคมมีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกัน มีศักยภาพรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทุกมิติ  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
2. เพ่ือการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร 
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปตลอดห่วงโซ่การ     
ผลิต 
4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร 
5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการและกลไกการท่องเที่ยว  
6. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว 
9. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
10. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
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11. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
12. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
13. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

           อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
 

เปูาประสงค์ 
                 1. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม แลอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยและผ่านการรับรอง  
                     มาตรฐานสากล 
                 2. ขยายตลาดและเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการตัวชี้วัด 
                 1. ร้อยละของจ านวนฟาร์มเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า  
                     ร้อยละ 5 
                 2. อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า   

     สินค้า 
                 2. เพ่ือการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร 

       3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปตลอดห่วง
โซ่ 
           การผลิต 

                  4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 

         เปูาประสงค์ 
                 จ านวนนกัท่องเทีย่วและรายไดเ้พ่ิมขึน้ 
 

         ตวัชี้วัด 
                 1. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 10 
                 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
                 3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 

         กลยุทธ ์
                 1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการและกลไกการท่องเที่ยว 
                 2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
                 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
                 4. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว 
                 5. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
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         เปูาประสงค์ 
                 เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมัน่คงทางสังคมอยา่งทัว่ถงึ 
 

         ตวัชี้วัด 
                1.    อัตราส่วนการจับกุมคดียาเสพติดลดลง 
                2.    ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของคดีอาญาจ าแนกแต่ละประเภท 
                3.    ร้อยละสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 

         กลยุทธ ์
                 1. ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                 3. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
                 4. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                     สิง่แวดล้อม อยา่งคุม้ค่าและเป็นธรรม 
 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เน้น
พัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการศึกษาข้ันอุดมศึกษา และสนับสนุนสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 

 

 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 

 “ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” 
 

พันธกิจ 
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 
๓. จัดหา และพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการ   
ท่องเที่ยว 
๔. ผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร และการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้ง  
ภายในและต่างประเทศ 
๕. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่สามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เปูาประสงค์ ๑๑ กลยุทธ์ 
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๑. การส่งเสริมความ ปลอดภัยและคุณภาพ ในการผลิต และส่งออก สินค้าเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมที่ได้ มาตรฐาน 
2. ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน๑. พัฒนากลไกในการ
เพ่ิมผลผลิตให้ได้ มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด และ การประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ใน การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
5. การเพ่ิมศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างสร้างสรรค์ 
6. เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว  
7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาปัจจัยพ้ืนบานสินค้าบริการอย่าง มีคุณภาพ 
9. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
10. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    2.1 วิสัยทัศน์  
“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญา 

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

    2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

   2.3 เปูาประสงค์ 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม
ผลผลิตทางการเกษตร     
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สี่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
4. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม ได้บริการอย่างครอบคลุม  
5. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

     
  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
 
       

   2.4 ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการที่ด าเนินงาน  
 

   2.5 ค่าเปูาหมาย 
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1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม   
ผลผลิตทางการเกษตร     
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
4. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม ได้บริการอย่างครอบคลุม  
5. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

      
6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย           

   

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีจุดเด่นละจุดแข็ง ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีทรัพยากรน้ า และทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม พื้นท่ีส่วนใหญ่ประชาชนในต าบลท าการเกษตร 
สามารถรองรับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้ และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยยึด
แนวทางตามพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้พัฒนาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการ
คมนาคม  ได้บริการอย่างครอบคลุม 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีของท้องถิ่น 

 ด้วยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งทรัพยากร
ดิน และทรัพยากรน้ า ที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงน ามาเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วย  “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ม่ันคง 
ชุมชนเข้มแข็ง   ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยังยืน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


