
 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน 

เร่ือง  ให้ใช้แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ) แก้ไข ฉบับที่ ๑  
 ของเทศบาลตำบลดงเจน 

--------------------------------------- 

          เทศบาลตำบลดงเจน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ) แก้ไข
ฉบับที่ ๑ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และแก้ไข ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ได้รับการพิจารณา และเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น แล้วนั้น 
 
         อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔)  และ 
ข้อ ๒๑  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ฉบับท่ี ๑ ของเทศบาลตำบล
ดงเจน และเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ สามารถขอดูรายละเอียดแผนงาน/โครงการได้ท่ี งานแผนและ
งบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดงเจน ในวันเวลาราชการ 
 
                 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
       ประกาศ  ณ วันท่ี   ๖   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
             (นายวุฒิชัย  รูปศิริ) 

               นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน 
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คำนำ 
  การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วมท้ังนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึง
เป็นแนวทางหนึ่งที ่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องด้วยการวางแผนเป็นการกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยการใช้ทรัพยากรเช่น  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  ท่ีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 21 ในกรณีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  ซึ่งเป็นระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่นได้กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหระสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ดังนั้นเพื่อการวางแผนการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้มีความคุ้มค่าสอดคล้องกับระเบียบแบบแผน
เทศบาลตำบลดงเจน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลดงเจนขึ้น 

  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 – 2570) แก้ไข ฉบับท่ี 1 ของเทศบาลตำบล
ดงเจน  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริง 

 
งานแผนและงบประมาณ 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 (เดิม) 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี 
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4.3.2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผ ู ้ส ู งอายุ การเก ิดภัยธรรมชาต ิท ี ่ร ุนแรง  ประกอบก ับสภาวการณ์ด ้านต่างๆ  ทั ้ ง เศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ 
ดังนี้(1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม (3)การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
2. สถานะของประเทศ 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะขยายตัวได้
ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่ท่ี
ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีท่ีผ่านมา การ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ 
2.ส่งเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
3.การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้
อย่างยัง่ยืน 
4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันา
อย่างยัง่ยืน 
5.ดา้นความมัน่คง 
6.การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7.การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8.ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยัและนวตักรรม 
9.การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10.การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น และภูมิภาค 



ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7  
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 
25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของ
การลงทุนของไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ท่ีประมาณร้อยละ 4.9 ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ี2533 ท่ีระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 
7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม และบริการที่มีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจ แต่การชะลอตัวของกำลัง
แรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  9.7 ต่อปีในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ท่ีผ่านมา และยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
ร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทำให้
ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื ่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 
และ 2540 แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทำให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย และเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เป็นร้อยละ 43.2ในช่วง 3 ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของ



การดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลัง
การขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขัน
ทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557  WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี 31 จาก 114 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี 30 จาก 61 ประเทศชั้นนำ 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015 ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี  26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก 

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี 47 และด้านเทคโนโลยีท่ี 44 
จาก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 ตามลำดับในป ี2551 และตลอด
ช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ 0.27 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ 4.03 , 3.35 , 2.79 , และ 2.27 ต่อ GDP ในป ี2555 ตามลำดับ 
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในป ี2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
มีจำนวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ำประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนา
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการ
ประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อ
ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 



(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว  มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2509 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 2558 และคาดว่าในป ี2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 
   (2) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรช่ัน 
Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจำนวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในป ี2556 และร้อยละ 0.2 ใน
ปี 2557 ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี 2548 – 2557) แต่ยัง
ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของ
ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากขึ้น ขณะท่ีผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลัง
แรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลัก ร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก 3.6 คน ในป ี2543 เหลือ 
3 คน ในป ี2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี 
2543 – 2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคม และครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมโดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงป ี2551 – 2556 มีการศึกษาเฉล่ีย 8.9 ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อน 
ได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 
50 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่า
ปัญหาสำคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมไทยเร่งด่วน 

2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในป ี2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในป ี2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 
0.465 ในป ี2556 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่าง
กันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้
ทั้งหมด ขณะที่กลุ ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพื ้นฐานที่สำคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ท่ัวถึง 

2.2.5 ความเหล่ือมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก 



(1) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน
กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20  มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ 20 ท่ีมีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท และระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ10 ท่ีมีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ  10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 
เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 
2.471 ล้านคน ในป ี2557 ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในป ี2557 อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในป ี2556 

(5) ความเหล่ือมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ 16.7 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะท่ี กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั ่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี ้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้นเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ 10.4ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย 
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู ่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู ้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู ้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอื ้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที ่ก่อให้เกิดการนำเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทำแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณาการเป็นแผน
ตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้



ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 143,632 แห่ง
ในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชน และอาชีพ ร้อยละ 32.51 ของ
องค์กรท้ังหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 

2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วงระยะเวลา
กว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(1) พื้นท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ท่ีดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นท่ีป่าไม้จึงถูก
บุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั ้งหมดของ
ประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ใน 2556 

(2) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการ
นำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทำลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ 
ประโยชน์อื่นๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พื้นท่ีป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ท่ีมีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 
ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
2549 – 2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน
ลดลงจากปี  2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 

 (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 
ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของ
ความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ 76 ของการน้ำเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 
อยู่ที่ระดับ 1,981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 
 

(5) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
25 ลุ่มน้ำหลัก น้ำท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหล่งเก็บกัก



น้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ำท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ำ
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และ
การดำเนินการสำรวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในป ี2557 มีจำนวนประมาณ151,750 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 102,140 ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป ี2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ  19 และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสีย
อันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ อย่าง
ครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในป ี2557 พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซิน
เกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมัน
เช้ือเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ท้ังนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วน
หนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ต้ังแต่ป ี2555 และการปรับปรุง
ระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทาง
อากาศในพื้นท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยความร่วมมือ และการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพนำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพนำในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ.2548 – 2557) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้ำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำท่ีอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
การบ้าบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจาก
ชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบ้าบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการ 
ใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี 2 การจัดทำบัญช ี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในป ี2554 ปริมาณ 229.08 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 
โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อป ีอย่างไรก็ตาม อัตราการ 



เติบโตลดลงในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการดำเนินงาน 
เพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที ่ดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ 
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปี ในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ี
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล อย่างเร่งด่วน จากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย  ขณะนี้ ได้มีการสะสม
ตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการ
ทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกต้ัง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาค
ธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงาน
อย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี ่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้ม
ยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม และ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุน และนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ
รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉล่ียอยู่ท่ี 72% ในป ี2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 52% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ 
กระจายอำนาจท่ีส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่าง 
อิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง 



มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ท้ังนี้การ
ปฏิร ูประบบราชการที ่เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเก ิดขึ ้นจาก
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และ
ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี 1 จำนวน 185 ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จำนวน75 งาน/
กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 
9,850 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจำอยู่ท่ีสถานีอนามัย จ้านวน 79 คน และลูกจ้างประจำ 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ี
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และ
เพิ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น 
การเป็นแหล่งที่ตั ้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื ่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการ
ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่
มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ท่ี
สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมาก
ขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความ
ซับซ้อนเพิ่มขึ้น และในปจัจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริต และการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตาม
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับ
ท้ังหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ท่ีได้ 35 คะแนน 
อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
3.1 บริบทภายใน 



3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) 
ราคาน้ำมันเฉลี่ย 70 – 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และเฉลี่ย 80 – 100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดย
ผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 2.0 และ
ภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ(6) กำลังแรงงาน
ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ 13 ตามลำดับภายใต้สมมุติฐาน
เหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 – 4.3 โดยมีค่ากลางของ
การประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี  
2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 4.3) – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 3.3) 

การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของกำลังแรงงาน
ท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ้าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร 
ผู้สูงอายุ (3) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การ
ปรับตัวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื ่อดูแลผู ้สูงอายุเพิ ่มขึ ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ 
ขั้นตำ่สำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณ 100 – 200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
ตามการเพิ่มข้ึนของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมี
ความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี 
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน 
และคาดการณ์ว่าในปี2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.6 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คนการขาดแคลน
กำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ ้นช้าปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้น 

 
3.1.3 ความเหล่ือมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้ และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ความเหลื่อมล้ำยัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษา



และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม 
และยาเสพติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึน
ของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็
ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความ
คุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดต้ัง
สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการท่ีมีจำนวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตรา
สำคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดท่ีดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี ่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้อง
ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 
กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง
ในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ 
โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปช่ันท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
3.2 บริบทภายนอก 

3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 – 2643 (ค.ศ. 2001 – 2100) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุที ่สั ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว



ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ

ผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื ่อมอุปกรณ์และ เครื ่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก ยิ่งขึ้น โดยหาก
ภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

3.2.3 ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสท่ี
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ้ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน  และ 3) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาค และในภูมิภาคในระยะ
ต่อไป 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยง
จากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร และสินค้าขั้น
ปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะ
ในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบาย และมาตรการการพัฒนาของ
ภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ำปัญหาความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและ
เป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื ่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2)ปัญหาการส่ังสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง



ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลก
ไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ท้าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิด
โรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความ
เส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้า เกิดการ
กัดเซาะชายฝ่ัง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผล
ต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

 (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น
และเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแส
การแข่งขันทางการค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post 2015 Agenda) ประเด็นสำคัญของวาระ
การพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ย ั ่งยืนในกรอบสหประชาชาติ  
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันท่ี 
10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จำนวน 17 ข้อ และเป้าหมาย (Target) จำนวน 169 ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ
ยั ่งยืน มีระบบโครงสร้างพื ้นฐานที ่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที ่ย ั ่งยืน  ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ัง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู่ ทำใหก้ารกำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
4.2 การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 



เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทำ
ขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง 
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
4.3 เป้าหมาย 

4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ 
สรอ.) และ301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อป)ี 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั ่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหล่ือมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์ และอุปทานของน้ำ 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

5 แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังด้านการลงทุน

ในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน



และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้

และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิต
ภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ ่น  สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศ

และต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของ
ประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเม ือง  ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุง และผลิตช้ินส่วน อากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้า
เป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ี
และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ี  และแหล่งน้ำ ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยาย
ผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทาง
บก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมท้ัง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของ



พื้นที่ที ่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัด
พลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้าม
ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 
5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการท้างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ และประสบการณ์ 
มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย (1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนา
ส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด 
การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั ่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ัง
ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ และงานวิจัย 
(Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริม



การให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 
5.3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2)สนับสนุนการจัดหา
ท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติ และ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน 
และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) 
ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินทำกินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการนำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ



ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้ความสำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทำฐานข้อมูลท่ีดิน 
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี 
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ 
น้ำในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าใน 
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที ่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื ่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิร ูประบบภาษี และ
ค่าธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ และ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 



5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื ่อลดความเสี ่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ ่มขีดความสามารถในการรับมือ และปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม 
วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
รับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 
5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน 
และคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื ่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

4.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2566 – 
2570) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชน 

ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด -19) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพท่ีดี 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานท่ีสำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้าน

สาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
แนวทางกาพัฒนา 



2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในดำเนินชีวิต 
2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ี

รู้จักมากข้ึน ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ 
2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม

องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมาก
ขึ้น 

2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการ 
และการท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ 

2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื ่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้า
ท่ีมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึง เป็นระบบลุ่มน้ำ

พร้อมจัดทำแผนท่ีน้ำอย่างครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
3.3 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุก
พื้นท่ี 

3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน อื่น ๆ 

3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที ่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที ่ดินอย่างเหมาะสม โดยการ
สนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางกาพัฒนา 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัยครอบคลุม

ทุกตำบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งใน 

และนอกระบบ 
4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบร่อไป 
4.4 การทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก 

และเยาวชนในกลุ่มเส่ียง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
4.6 สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรม และการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 



5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
5.4 ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของ

แหล่งต้นน้ำลำธาร 
5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการเมืองการบริหาร 
แนวทางพัฒนา 
6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ

ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต 
6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานท่ี

สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้

เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.6 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าท่ีของพลเมืองและการเลือกต้ัง เพื่อให้การ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 (แก้ไข) 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี 

…………………………………… 
 

4.3.2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
เป้าหมายท่ี 1 มูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
เป้าหมายท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคง

ทางอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
เป้าหมายที่ 3 การเพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ ้นส่วน

เศรษฐกิจของห่วงโซ่ อุปทานท่ีได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
เป้าหมายท่ี 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื ่อมโยงกับ

อุตสาหกรรม และบริการท่ีมีศักยภาพอื่น 
เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ

กระจายโอกาส ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและ

ส่งออก 
เป้าหมายท่ี 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน

เทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำคัญภายในประเทศ 
เป้าหมายท่ี 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
เป้าหมายท่ี 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
เป้าหมายที ่ 2 องค์ความรู ้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอื ้อต่อการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในสินค้า และบริการทางสุขภาพ 
เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคาม

สุขภาพ 
 
 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 

เป้าหมายท่ี 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 
เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเช่ือมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 

หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก  



เป้าหมายท่ี 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายท่ี 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมี

ความเข้มแข็งขึ้น 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้  
เป้าหมายท่ี 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการเติบโต

และแข่งขันได้  
เป้าหมายท่ี 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถ

ยกระดับและปรับตัวเข้าสู่ การแข่งขันใหม่ 
เป้าหมายท่ี 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี

ประสิทธิผล จากภาครัฐ 

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ

ปรับตัว ต่อการเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างท่ัวถึง 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ 
เหมาะสม  

เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อน
สถานะ ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอต่อการดำรงชีวิต 

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
เป้าหมายที ่ 1 การเพิ ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเว ียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายท่ี 3 การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศลดลง 

เป้าหมายท่ี 2 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง 
เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 



4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับ โลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข 

เป้าหมายท่ี 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
และสามารถ สร้างงานอนาคต 

เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
เป้าหมายท่ี 2 ภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ฉบับท่ี 1 
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ผ 02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                        

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

เทศบาลตำบลดงเจน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของปราะชาชน         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม       

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม         

       2.7  แผนงานงบกลาง           

            

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสนับสนุน ผู้สูงอายุ 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 12 ครั้ง ผู้สูงอายุมีคุณภาพ สำนักปลัด 
    ตามโครงการสร้างหลักประกัน ในเขตเทศบาล             ชีวิตที่ดี   
    รายได้แก่ผู้สูงอายุ                  
                       
                        

 

 
 
***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลดงเจน หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2 
เหตุผลในการแก้ไข : เนื่องจากจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 พบว่า ยอดงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ปัจจุบัน มีความคลาดเคล่ือน และเกินกว่า
กรอบท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จึงขอแก้ไขงบประมาณ ปี 2566 - 2570 เดิม 17,000,000 บาท เป็น 24,000,000 บาท  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

เทศบาลตำบลดงเจน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน        

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

       3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป          

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม เพ่ือให้ประชาชนได้อนุรักษ์ บริเวณสำนักงานเทศ   300,000  300,000  300,000 300,000   300,000 1 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ สำนักปลัด 

  พืช อันเน่ืองมาจากพระราช ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึง บาลตำบลดงเจน             การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู   

  ดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ศิลปวัฒนธรรม                   

  ราชสุดาฯ สยามบรมราช                     

  กุมารี กรมส่งเสริมการปก                     

  ครองท้องถ่ิน(อพ.สธ.-สถ.)                     
 

***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลดงเจน หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2 
เหตุผลในการแก้ไข : เนื่องจากจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 พบว่า ยอดงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ปัจจุบัน มีความคลาดเคล่ือน และเกินกว่า
กรอบท่ีต้ังไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จึงขอแก้ไขงบประมาณ ปี 2566 - 2570 เดิม 50,000 บาท เป็น 300,000 บาท  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
เทศบาลตำบลดงเจน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม        

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม         

       2.3  แผนงานการศึกษา          

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
6 ค่าจัดการเรียนการสอน

(รายหัว) 
เพ่ือจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน
การสอนให้แก่เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กมีวัสดุในการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

 
                  

                   
  

***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลดงเจน หน้าที่ 76 ลำดับที่ 6 เหตุผลในการแก้ไข : เนื่องจากจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2566 พบว่า ยอดงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ปัจจุบัน มีความคลาดเคล่ือน และเกินกว่ากรอบท่ีต้ังไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จึงขอแก้ไขงบประมาณ ปี 2566 และ 
2570 เดิม 30,000 บาท เป็น 200,000 บาท  
 
 
 
 

         ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
เทศบาลตำบลดงเจน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม        

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม         

       2.3  แผนงานการศึกษา          

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
11 จัดซื้ออาหารเสริมนม เพ่ือจัดหาอาหารเสริม

นม 
ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมในเขตเทศบาล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 ครั้ง 
  
  
  

  

เด็กได้รับอาหารเสริม
นมครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 

                    

                     

                      

                      
  

***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลดงเจน หน้าที่ 77 ลำดับที่ 11 เหตุผลในการแก้ไข : เนื่องจากจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2566 พบว่า ยอดงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ปัจจุบัน มีความคลาดเคล่ือน และเกินกว่ากรอบท่ีต้ังไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จึงขอแก้ไขงบประมาณ ปี 2566 - 2570 
เดิม 800,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท  
 
 

         ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 
เทศบาลตำบลดงเจน 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม        

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม         

       2.3  แผนงานการศึกษา          

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน โรงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กในเขตเทศบาล 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 2 ครั้ง เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันครบ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา 

            
            

  
***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลดงเจน หน้าที่ 77 ลำดับที่ 12 เหตุผลในการแก้ไข : เนื่องจากจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2566 พบว่า ยอดงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ปัจจุบัน มีความคลาดเคล่ือน และเกินกว่ากรอบท่ีต้ังไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จึงขอแก้ไขงบประมาณ ปี 2566 - 2570 
เดิม 400,000 บาท เป็น 700,000 บาท  
 
 

         ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 



แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการ 

เทศบาลตำบลดงเจน 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน         

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม        

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม         

       2.3  แผนงานการศึกษา          

            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)     หลัก 
13 อุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวัน 
เพ่ือจัดหาอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียน 

โรงเรียนและศูนย์เด็ก
เล็กในเขตเทศบาล 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2 ครั้ง เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

กอง
การศึกษา 

  
   

      
 

    
  

                    

                    

                        
  

***ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลดงเจน หน้าที่ 77 ลำดับที่ 13 เหตุผลในการแก้ไข : เนื่องจากจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2566 พบว่า ยอดงบประมาณ ประจำปี 2566 ณ ปัจจุบัน มีความคลาดเคล่ือน และเกินกว่ากรอบท่ีต้ังไว้ในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน พร้อมท้ังเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 - 2570 จึงขอแก้ไขงบประมาณ ปี 2566 - 2570 
เดิม 1,350,000 บาท เป็น 3,000,000 บาท  


