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บทน ำ 
 

ลกัษณะของแผนพฒันำทอ้งถิน่สีป่ี 
 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนว
ทำงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จะจัดท ำขึ้นส ำหรับ
ปีงบประมำณแต่ละปีซึ่งจะมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ ครอบคลุมระยะเวลำสำมปีโดยมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ ำ
ทุกปีและยังเป็นกำรแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่ำภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหนึ่งๆ จะมีแนวทำงกำร
พัฒนำได้มำกกว่ำหนึ่งแนวทำงและภำยใต้แนวทำงกำรพัฒนำหนึ่ง จะมีโครงกำร/กิจกรรมได้มำกกว่ำหนึ่งโครงกำร/กิจกรรมที่จะต้อง
น ำมำด ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ต้องกำรในแต่ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจำกนั้น แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี กล่ำวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กำรวำงแผนพัฒนำเป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี โดยน ำโครงกำร/กิจกรรมจำก
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีในปีที่จะจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีไปจัดท ำงบประมำณเพื่อให้กระบวนกำรจัดท ำงบประมำณเป็นไปด้วย
ควำมรอบคอบและผ่ำนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นที่ 

 

วตัถปุระสงคใ์นกำรจัดท ำแผนพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
 

1. เพื่อให้มีกำรบริหำรงำนไปในทิศทำงเดียวกันกับแผนยุทธศำสตร์และมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
2. เพื่อให้มีระบบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 
3. เพื่อให้มีกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นและประชำชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกำร

บริหำรกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรประสำนกำรปฏิบัติกับหน่วยงำนอื่น 
5. เพื่อรวบรวมวิเครำะห์ประมวลผลข้อมูลต่ำงๆ ซ่ึงแสดงในรูปของแผนงำน/โครงกำรซ่ึงมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกัน

ระหว่ำงแผนงำน/โครงกำรประจ ำปี 
6. เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำก ำหนดจุดหมำยและแนวทำงในกำรพัฒนำซ่ึงสำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์  เป้ำหมำย

รวม และควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
7. เพื่อจัดเตรียมโครงกำรพัฒนำต่ำงๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสำรหรือข้อบังคับงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีและน ำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมำณ 
 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่สีป่(ีพ.ศ. 2561-2564) 
 

1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นร่วมกับประชำคมท้องถิ่น  ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรของประชำคม
และชุมชน โดยให้น ำข้อมูลพื้นฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำงๆและข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักกำรพัฒนำ ปัญหำ ควำมต้องกำร และข้อมูล
น ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
4. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
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 ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อ สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหำรท้องถิ่นจึงจะพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
   

ประโยชนข์องกำรจัดท ำแผนพฒันำทอ้งถิน่สีป่(ีพ.ศ. 2561 – 2564) 
 

 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบให้เห็นถึง
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำงๆที่อำจมีควำมเชื่อมโยงและส่งผลในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำมำตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกรกำรบริหำรของท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สำธำรณะสูงสุด โดยทรัพยำกรกำรบริหำรประกอบไปด้วย 

1. เงิน ทั้งเงินงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมำณภำยนอก 
2. คน ซ่ึงหมำยควำมรวมตั้งแต่ผู้บริหำรท้องถิ่น พนักงำนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับ ซ่ึงจะมีควำมแตกต่ำง 

หลำกหลำยทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะและทัศนคติ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องน ำศักยภำพของก ำลังคนเหล่ำนั้นมำ
ใช้ รวมทั้งต้องพัฒนำก ำลังคนเพื่อเพิ่ม  ประสิทธิภำพกำรท ำงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้ำพิจำรณำใน
ควำมหมำยอย่ำงกว้ำงแล้วอำจหมำยควำมรวมถึงประชำชนในท้องถิ่นซ่ึงจะมีส่วนในกำรพัฒนำท้องถิ่นด้วย 

3. วัสดุอุปกรณ์  หมำยถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอำคำรสถำนที่จะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นให้เกิด
กำรพัฒนำสูงสุด โดยมีกำรพัฒนำวัสดุอุปกรณ์ให้มีควำมทันสมัยเพื่อรองรับควำมก้ำวหน้ำของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่ำง
เท่ำทันและใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงเต็มศักยภำพ 

4. กำรบริหำรจัดกำร  เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนทรัพยำกรทั้ง 3 ประกำรข้ำงต้นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีสภำพกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน กำรบริหำรจัดกำรเป็นศำสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษำและน ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
 

   คณะผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีฉบับนี้จะเป็นแผนที่เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรน ำนโยบำยใน
ระดับต่ำงๆ   มำเป็นแนวทำงปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง  

 
 

                                                                                        ว่ำที่ร้อยตรี 
                                                                                                       (สุรพงค์  กำบวัง) 
                                                                                        นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลดอยหล่อ 
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สว่นที ่  1 
สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำนทีส่ ำคญัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

1. สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำน 
1.1 ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ 

ต ำบลดอยหล่อ  อ ำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่  อยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัดเชียงใหม่ 45กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  93 ตำรำงกิโลเมตร  
หรือประมำณ  57,500  ไร่  มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต ำบลสันติสุข, ต ำบลสองแคว  อ ำเภอดอยหล่อ 
   ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต ำบลข่วงเปำ    อ ำเภอจอมทอง 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ ำเภอเวียงหนองล่อง ,อ ำเภอป่ำซำง  จังหวัดล ำพูน 
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  เทือกเขำถนนธงชัย (ดอยอินทนนท์) 
-   สภำพภูมิประเทศ  มีเปอร์เซ็นต์ควำมลำดชัน 2 – 5 %  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนและมีที่รำบเชิงเขำลำดเอียงไป

ทำงทิศใต้ของต ำบลและมีที่รำบลุ่มติดแม่น้ ำ ซ่ึงเป็นเขตพื้นที่ป่ำสงวน ป่ำเสื่อมโทรม มีพื้นที่ท ำกำรเกษตร ส่วนทำงทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตกของต ำบลจะเป็นที่สูงเป็นภูเขำส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เขตป่ำสงวน,ป่ำเสื่อมโทรมมีพื้นที่ท ำกำรเกษตรเพียงบำงส่วน  โดยมีกำร
จ ำแนกเป็นพื้นที่รำบ 52,500 ไร่  (ร้อยละ 91.3) ภูเขำ  2,500  ไร่  (ร้อยละ 4.3) และพ้ืนที่น้ ำ 2,000  ไร่  (ร้อยละ 3.4) อื่น ๆ จ ำนวน  
500  ไร่  (ร้อยละ  1)   

-   สภำพภูมิอำกำศ 
ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลำต้ังแต่เดือนมีนำคม ถึง เดือนพฤษภำคม อุณหภูมิเฉลี่ย 28.9องศำเซลเซียสปริมำณน้ ำฝน  218.02  มม. 
ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลำต้ังแต่เดือน มิถุนำยน ถึง เดือนตุลำคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 24.6องศำเซลเซียสปริมำณน้ ำฝน  549.65  มม. 
ฤดูหนำว  ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน  ถึง เดือนกุมภำพันธ์  อุณหภูมิเฉลี่ย  22.75 องศำเซลเซียส   ปริมำณ

น้ ำฝน  71.07  มม. 
 

2.ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
                ต ำบลดอยหล่อ  มีพื้นที่ทั้งหมด  93  ตำรำงกิโลเมตร  หรือประมำณ  57,500  ไร่  โดยแบ่งกำรปกครองออกเป็น 26 
หมู่บ้ำน ซ่ึงได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้ำนสันหิน                          หมู่ที่ 14 บ้ำนหลังม่อน 
หมู่ที่ 2 บ้ำนเหล่ำป๋วย     หมู่ที่ 15  บ้ำนห้วยเปำยง 
หมู่ที่ 3 บ้ำนเหล่ำเป้ำ     หมู่ที่ 16  บ้ำนไร่พัฒนำ 
หมู่ที่ 4 บ้ำนปำกทำงเจริญ     หมู่ที่ 17  บ้ำนใหม่พัฒนำ 
หมู่ที่ 5 บ้ำนห้วยโจ้     หมู่ที่ 18  บ้ำนโทกเสือ   
หมู่ที่ 6 บ้ำนดอยหล่อ     หมู่ที่ 19  บ้ำนท่ำล้อ 
หมู่ที่ 7 บ้ำนวังขำมป้อม     หมู่ที่ 20  บ้ำนห้วยทรำย 
หมู่ที่ 8 บ้ำนดงป่ำหวำย     หมู่ที่ 21  บ้ำนไร่สว่ำงอำรมณ์ 
หมู่ที่ 9 บ้ำนปำกทำงสำมัคคี    หมู่ที่ 22 บ้ำนวังธำรทอง 
หมู่ที่ 10  บ้ำนท่ำโชค     หมู่ที่ 23  บ้ำนไร่บน 
หมู่ที่ 11  บ้ำนดอยน้อย     หมู่ที่ 24  บ้ำนดอนชื่น 
หมู่ที่ 12  บ้ำนห้วยทัง     หมู่ที่ 25  บ้ำนเวียงทอง 
หมู่ที่ 13  บ้ำนสิริมังคลำจำรย์    หมู่ที่ 26  บ้ำนไร่บวกบง 
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3. ประชำกร  
จ ำนวนหมูบ่ำ้นในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหลอ่ 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่ำ้น จ ำนวนครวัเรอืน จ ำนวนประชำกร ชำย หญงิ 
1 บ้ำนสันหิน 267 680 327 353 
2 บ้ำนเหล่ำป๋วย 272 618 281 337 
3 บ้ำนเหล่ำเป้ำ 281 686 351 335 
4 บ้ำนปำกทำงเจริญ 526 810 385 425 
5 บ้ำนห้วยโจ ้ 284 492 245 247 
6 บ้ำนดอยหล่อ 214 431 211 220 
7 บ้ำนวังขำมป้อม 153 368 180 188 
8 บ้ำนดงป่ำหวำย 191 395 196 199 
9 บ้ำนปำกทำงสำมัคค ี 148 391 190 201 
10 บ้ำนท่ำโชค 121 290 147 143 
11 บ้ำนดอยน้อย 142 376 188 188 
12 บ้ำนห้วยทัง 136 355 167 188 
13 บ้ำนสิรมิังคลำจำรย ์ 153 367 181 186 
14 บ้ำนหลังม่อน 212 377 192 185 
15 บ้ำนห้วยเปำยง 126 331 159 172 
16 บ้ำนไร่พัฒนำ 133 356 172 184 
17 บ้ำนใหม่พัฒนำ 257 665 314 351 
18 บ้ำนโทกเสือ 187 424 227 197 
19 บ้ำนท่ำล้อ 140 342 171 171 
20 บ้ำนห้วยทรำย 340 611 292 319 
21 บ้ำนไรส่ว่ำงอำรมณ ์ 201 467 231 236 
22 บ้ำนวังธำรทอง 161 353 187 166 
23 บ้ำนไร่บน 172 367 192 175 
24 บ้ำนดอนช่ืน 139 326 163 163 
25 บ้ำนเวียงทอง 250 525 263 262 
26 บ้ำนไร่บวกบง 102 316 155 161 
 รวม 5,308 5,767 5,952 11,719 

 
ที่มำ   ส ำนักทะเบียนอ ำเภอดอยหล่อ (ข้อมูล  ณ  เดือนกันยำยน  2559) 

 ต ำบลดอยหล่อ มีประชำกรรวมทั้งสิ้น  11,719คน  แยกเป็นชำย  5,767คน  หญิง  5,952คน  จ ำนวนครัวเรือน   
5,308ครัวเรือน  (จำกกำรส ำรวจ ณ  เดือนพฤศจิกำยน  2559) ประชำกรต ำบลดอยหล่อ  90 %  เป็นคนในพ้ืนท่ี และอีก 10 % เป็นคนใน
ภำคกลำง ซึ่งเป็นทหำรผ่ำนศึกท่ีเข้ำมำอยู่อำศัยอยู่ในพ้ืนท่ีที่รัฐบำลได้จัดสรรให้  และนอกจำกนี้ยังมีแรงงำนอพยพ เช่น พม่ำ,ไทยมูเซอ,ไทย
ใหญ่, ไทยลื้อ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เข้ำมำท ำงำนในสวนล ำไยของชำวบ้ำนในต ำบลดอยหล่อ และบำงส่วนก็เป็นพระภิกษุ สำมเณร ท่ีเข้ำมำ
จ ำพรรษำอยู่ในวัด 
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4. สภำพทำงสังคม 

4.1 กำรศึกษำ 
- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  6  แห่งได้แก่ 

    1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเหล่ำป๋วย  หมู่ที่ 2   
2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปำกทำงเจริญ  หมู่ที่ 4 

    3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังขำมป้อม  หมู่ที่ 7   
4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดอยน้อย  หมู่ที่ 11 

    5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก กรป.กลำง  หมู่ที่ 17   
6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงป่ำหวำย  หมู่ที่ 8 

-โรงเรียนอนุบำล  - แห่ง 
-โรงเรียนประถมศึกษำ  5  แห่งได้แก่ 

    1.โรงเรียนบ้ำนเจริญสำมัคคี  หมู่ที่  4   
2. โรงเรียนบ้ำนดอยหล่อ  หมู่ที่  25 

    3. โรงเรียนวัดวังขำมป้อม  หมู่ท่ี  9   
4. โรงเรียนบ้ำนดงป่ำหวำย  หมู่ที่  8 

    5. โรงเรียนวัดดอนช่ืน  หมู่ที่  2 
-โรงเรียนมัธยมศึกษำ 1  แห่งได้แก่ 

    1. โรงเรียนสองแคววิทยำคม  หมู่ที่ 25 
-โรงเรียนประถมศึกษำ (ขยำยโอกำส )  2  แห่งได้แก่ 

    1. โรงเรียนบ้ำนเหล่ำเป้ำ  หมู่ท่ี  3   
2. โรงเรียน กรป.กลำงอุปถัมภ์  หมู่ท่ี  18 

- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน/ห้องสมุดประชำชน   15  แห่ง 
  4.2 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

- วัด                     13   แห่ง 
-  ส ำนักปฏิบัติธรรม     2   แห่ง  
-  ส ำนักสงฆ์             3   แห่ง 
- โบสถ ์   -   แห่ง 

   
   4.3 สำธำรณสุข 
   - สถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน  3  แห่ง 
   - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน  3 แห่ง 
   - โรงพยำบำลของรัฐ จ ำนวน  30  เตียง  1 แห่ง 
   - อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ 90 
 

   4.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - สถำนีต ำรวจ  1 แห่ง 
   - สถำนีดับเพลิง 1 แห่ง    
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5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 

5.1  กำรคมนำคม 
- กำรคมนำคมสำยหลัก  ใช้ทำงหลวงแผ่นดิน  108  (สำยเชียงใหม่ – ฮอด)   ระยะทำง 88 กม. 

 - กำรคมนำคมภำยในหมู่บ้ำนในต ำบลดอยหล่อ  เช่น  ถนนคอนกรีต   ถนนลำดยำง  ถนนลูกรัง  ยังต้องมีกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมทั้งนี้กำรคมนำคมบำงส่วนไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน 

5.2 กำรโทรคมนำคม 
 -  ต ำบลดอยหล่อมีครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้ำน   มีจ ำนวน  550ครัวเรือน  ซึ่งส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนจะมีโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ 

5.3 กำรไฟฟ้ำ 
 - ต ำบลดอยหล่อมีจ ำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ำทั้งสิ้น  5,308  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ ำนวนครัวเรือนท้ังหมด 

5.4 แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

- ล ำห้วย  4  แห่ง, บึงและหนองน้ ำอ่ืน  14 แห่ง 

5.5แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น    
  - ฝำย   2  แห่ง 

  -บ่อน้ ำตื้น  450  แห่ง 
  - สถำนีสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ  7  แห่ง     ได้แก่ 

1. สถำนีสูบน้ ำบ้ำนเหล่ำป๋วย      ตั้งอยู่ที่  หมู่ 5  บ้ำนสองแคว  ต ำบลสองแคว  
2. สถำนีสูบน้ ำบ้ำนดอยหล่อ       ตั้งอยู่ที่  หมู่ 7 บ้ำนป่ำลำน ต ำบลสองแคว 
3. สถำนีสูบน้ ำบ้ำนดอยน้อย       ตั้งอยู่ที่  หมู่ 11  บ้ำนดอยน้อย  ต ำบลดอยหล่อ 
4. สถำนีสูบน้ ำบ้ำนจอมทอง       ตั้งอยู่ที่  หมู่ 11 บ้ำนดอยน้อย  ต ำบลดอยหล่อ 
5. สถำนีสูบน้ ำห้วยโจ้-หนองผ ำ   ตั้งอยู่ที่  หมู่  6  บ้ำนดอยหล่อ  ต ำบลดอยหล่อ 
6. สถำนีสูบน้ ำห้วยโจ้-หนองผ ำ (2)    ตั้งอยู่ที่  หมู่  6  บ้ำนดอยหล่อ  ต ำบลดอยหล่อ 
7. สถำนีสูบน้ ำบ้ำนโทกเสือ    ตั้งอยู่ที่  หมู่  11  บ้ำนดอยหล่อ  ต ำบลดอยหล่อ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 กำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร 
  ต ำบลดอยหล่อ มีแหล่งท่องเที่ยวทำงศิลปวัฒนธรรมที่ส ำคัญคือ “วัดพระธำตุดอยน้อย”ซึ่งเป็นวัดที่ส ำคัญและเป็นศูนย์
รวมจิตใจของชำวต ำบลดอยหล่อ  และเป็นท่ีนับถือของบุคคลทั่วไป  นักท่องเที่ยวมักเข้ำเยี่ยมชมและสักกำระพระธำตุดอยน้อย  และเยี่ยม
ชมสถำปัตยกรรมอันสวยงำม  ซึ่งเป็นจุดเด่นของกำรท่องเที่ยวต ำบลดอยหล่อ 
  “เสำหินธรรมชำติผำช่อ”เป็นสถำนที่ที่ก ำลังจะมีกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ มีจุดเด่น คือ  มีควำม
แปลกของหินคล้ำยเสำย้อยลงมำจำกภูเขำ ซึ่งเป็นควำมสวยงำมที่ธรรมชำติสร้ำงขึ้นที่น่ำจะได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวในอนำคต 

 6.2  ภำคอุตสำหกรรม 
 ภำคอุตสำหกรรมของต ำบลดอยหล่อ  ส่วนใหญ่เป็นอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก ดังตัวอย่ำงเช่น    

- บริษัทโฟร์ที จ ำกัด   - โรงน้ ำดื่ม      
- โรงสีขนำดเล็ก    - โรงน้ ำแข็ง      
- โรงอบล ำไย    - บริษัทปุ๋ยอินทรีย์ฟอสเฟส  จ ำกัด   
- ร้ำนสะดวกซื้อ 7-eleven   - โลตัสเอ็กเพรส ฯลฯ 
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6.3  ภำคเกษตรกรรม 
   ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลดอยหล่อมีอำชีพเกษตรกรรม ถึงร้อยละ 70 ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญได้แก่ 
ล ำไย, ข้ำว,แคนตำลูป,มะเขือเทศ, ฟักทองแฟนซี  เป็นต้น  โดยเฉพำะล ำไย เป็นพืชที่มีควำมนิยมปลูกมำกที่สุด  และเป็นสินค้ำทำง
กำรเกษตรที่ส่งออกและท ำรำยได้ให้แก่ต ำบลมำกที่สุด 
   

6.4 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
   กำรส่งเสริมกำรลงทุน มักมำจำกเงินทุนสนับสนุนโครงกำรต่ำง ๆ ของรัฐบำลที่จัดสรรให้แก่ อบต.นอกจำกนี้
ยังมีเงินทุนจำกแหล่งเงินทุนอื่นๆ ที่เกษตรกรหรือผู้ประกอบกำรสำมำรถกู้ยืมน ำมำลงทุนได้  เช่น  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนำคำรพำณิชย์ต่ำง ๆ  เป็นต้น 
 

6.5 กำรเงินกำรธนำคำร 
   ในต ำบลดอยหล่อมีธนำคำรจ ำนวน 1แห่ง คือธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)ซึ่งตั้งอยู่
หมู่ที่ 4บ้ำนปำกทำงเจริญ 

 

6.6 กำรค้ำขำย 
   ในพื้นที่ต ำบลดอยหล่อ ส่วนใหญ่มีกำรค้ำขำยระหว่ำงกันประเภทพืชผลทำงกำรเกษตรเป็นส่วนใหญ่  เช่น  
ล ำไย แคนตำลูป มะเขือเทศ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละหมู่บ้ำนจะมีตลำดและร้ำนค้ำปลีก เป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยน 

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิกำรส ำรวจขอ้มลูเพือ่กำรจดัท ำแผนพฒันำเศรษฐกจิพอเพยีงท้องถิน่ 
(ดำ้นกำรเกษตรและแหลง่น้ ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหลอ่ 
ต ำบลดอยหลอ่  อ ำเภอดอยหลอ่  จังหวดัเชยีงใหม ่

 
ประเดน็ สรปุผลกำรส ำรวจขอ้มลู 

1. หมู่บ้ำน  ท้ังหมด…………….หมูบ่้ำน 
จ ำนวนครัวเรือน………………ครัวเรอืน 

หมู่บ้ำน  ทั้งหมด   26   หมู่บ้ำน 
จ ำนวนครัวเรือน  5,272  ครัวเรือน 
 

2. ด้ำนกำรเกษตร 
    เช่น ในพ้ืนที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดใด ประมำณกี่
ไร่ พื้นที่กำรเกษตรคิดเป็นร้อยละเท่ำใด ของพื้นที่ท้ังหมด 
ฯลฯ 

พื้นที่กำรเกษตรทั้งหมด 23,484 ไร่  
ส่วนใหญ่ปลูกพืช 
1. ล ำไยประมำณ  14,251  ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ60.68 ของพื้นที่ท้ังหมด  
2. มะม่วง ประมำณ  8,959  ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ  38.15   ของพื้นที่ทั้งหมด 

3. ด้ำนแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
    เช่น ใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรจำกแหล่งใด ปริมำณน้ ำเพยีงพอ
หรือไม่ อย่ำงไร ฯลฯ 

แหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
1. น้ ำจำกแม่น้ ำปิง ผันน้ ำสู่พื้นท่ีท ำกำรเกษตรโดยสถำนสีูบ
น้ ำด้วยพลังไฟฟ้ำ มีจ ำนวน 6 สถำน ี
2. น้ ำจำกอ่ำงเก็บน้ ำภำยในหมู่บ้ำน 
3. น้ ำจำกคลองส่งน้ ำชลประทำน 
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4. ด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ 
    เช่น น้ ำกินน้ ำใช้มำจำกแหล่งใด ปริมำณน้ ำเพียงพอ
หรือไม่ ในพ้ืนท่ีหมู่บ้ำนใดทีไ่ม่มรีะบบประปำ 
 

มีระบบประปำหมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 

5. ปัญหำ/ควำมต้องกำร 
    (ส่วนใหญ่ได้แก่....................) 

1. น้ ำเพื่อกำรเกษตร 
2. ขยำยท่อส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
3. ขุดลอกอ่ำงเก็บน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
4. ก่อสร้ำงคลองส่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 

6. ปัญหำ อุปสรรค/ข้อเสนอแนะในกำรส ำรวจข้อมูลดังกล่ำว ปริมำณน้ ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของเกษตรกร 
เนื่องจำกเป็นพื้นทีท่ ำยน้ ำ 

 
8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 กำรนับถือศำสนำ ในพื้นที่ต ำบลดอยหล่อ ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ และมีประชำชนบำงส่วนนับถือ
ศำสนำคริสต์และศำสนำอิสลำม  
  8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุดอยน้อย ประเพณีสรงน้ ำพระธำตุดอยหล่อ ประเพณีสรงน้ ำวัด
ฟ้ำหลั่ง ประเพณีไหว้สำสมเด็จย่ำ งำนภูมิปัญญำและของดีดอยหล่อ  
  8.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรกว่ำงชน 
  8.4 สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก ในพื้นที่ต ำบลดอยหล่อ สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก ล ำไยอบแห้งสีทองผลไม้
อบแห้งต่ำง ๆ  ผลิตภัณฑ์จำนรองแก้ว  
 
9. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 9.1 ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดอนและมีที่รำบเชิงเขำลำดเอียงไปทำงทิศใต้ของต ำบลและมีที่รำบลุ่มติดแม่น้ ำ  ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่ำ
สงวน  ป่ำเสื่อมโทรม  มีพ้ืนท่ีท ำกำรเกษตร ส่วนทำงทิศเหนือ และทิศตะวันตกของต ำบลจะเป็นท่ีสูง  เป็นภูเขำส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนท่ีเขตป่ำ
สงวน ,ป่ำเสื่อมโทรมมีพื้นท่ีท ำกำรเกษตรเพียงบำงส่วน 
 
10. อื่น ๆ 

 10.1 มวลชนจัดตั้ง 
ในต ำบลดอยหล่อ  มีกำรจัดตั้งกลุ่มมวลชน  เช่น   อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ,  อำสำสมัครพัฒนำชุมชน (อช.) 

, กลุ่มศิริสัมพันธ์,กลุ่มผู้สูงอำยุต ำบลดอยหล่อ, กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำในกระชัง,  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์,  กลุ่มจักสำนหัตถกรรม,  กลุ่ม
อำชีพน้ ำพริกตำแดง,  กลุ่มสตรีนวดแผนโบรำณ,  กลุ่มอำชีพกำรประดิษฐ์ดอกไม้, กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง  เป็นต้น   

 
 10.2 ข้อมูลด้ำนควำมยำกจน 
 โครงกำรกองทุนหมู่บ้ำนมีหมู่บ้ำนเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 26  หมู่บ้ำน  มีสมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน   2,181  รำย  รวม
เป็นเงินหมุนเวียนให้แก่สมำชิกเป็นเงิน   24,200,000   บำท 
 โครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ต ำบลดอยหล่อ  มีจ ำนวนผลิตภัณฑ์ ในโครงกำรหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ ำนวน 15 
ผลิตภัณฑ์ อำทิเช่น ไวน์สมุนไพรคนเมือง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 จำกกำรประกวดระดับจังหวัด  มีศูนย์กำรผลิตอยู่ที่ หมู่ที่ 
22 บ้ำนวังธำรทอง  และผลิตภัณฑ์จกัสำนจำกสมุดโทรศัพท ์ หมู่ที่18บ้ำนโทกเสือ  ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์ระดับ4 ดำว จังหวัดเชียงใหม่ และระดับ 
3 ดำว ภำคเหนือ จำกกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ( OPC ) ปี 2546  เป็นต้น 
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10.3ข้อมูลศักยภำพในต ำบล 
       10.3.1ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

จ ำนวนบุคลำกร    จ ำนวน  67  คน 
ส ำนักปลัด  27  คน    กองคลัง  9  คน 
กองช่ำง  7  คน    กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  9  คน 
กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  14คน 

ทั้งนี้รำยชื่อของผู้บริหำร, สมำชิกสภำ และบุคลำกรของ อบต. ดอยหล่อ  มีดังน้ี 
 

รำยชือ่คณะผูบ้รหิำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหลอ่ 
 

ล ำดบัที ่ ชื่อ  -  สกลุ ต ำแหนง่ หมำยเหต ุ
1 ว่ำท่ีร้อยตรีสุรพงค์  กำบวัง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล - 
2 นำยบุญมี  เมฆโพธิ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล - 
3 นำยจรูญ  ค ำวงค์ษำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล - 
4 นำยพิสิทธ์ิ  สุรินทร์ต๊ะ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล - 

 
รำยชือ่สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหลอ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดบัที ่ ชื่อ  -  สกลุ ต ำแหนง่ หมูท่ี ่
1 นำยธำดำ   พรหมเสนใจ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 22 
2 นำยจรูญ   อินใจค ำ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 5 
3 นำยเกรียงไกร   ขุนยำ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 1 
4 นำยเสกสันต์   เจรญิกุล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 1 
5 นำยปรีชำ    พัลวัล สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2 
6 นำยจี๋   สุใจจำ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2 
7 นำงยุพิน    อุ่นทรำย สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 3 
8 นำงเพียรศรี    ประทุมทำ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 3 
9 นำยวิชัย   ญำติวงศ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4 
10 นำยทรงยศ   จันต๊ะพรหม สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 5 
11 นำยโอวำทเตจะ๊สำ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 6 
12 นำยสวัสดิ์    บุญมีค ำ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 6 
13 นำยเดช   แก้วสุริยะ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 7 
14 นำงสุกัญญำ   อุปนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8 
15 นำงเจษฎำภรณ์    กันธิยะ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 9 
16 นำยสุนทร   ใจพนะทอง สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 9 
17 นำงบัวจันทร์   เพิ่มพูลมำ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 10 
18 นำยแก้ว   ทรตัน สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 10 
19 นำยนิตย์   สมป่ำสัก สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 
20 นำยเดช   วงค์ษำยะ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 
21 นำยคมเพชร   ใจม ี สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 12 
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รำยชือ่พนกังำนสว่นต ำบลและลกูจ ำขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหลอ่ 
 

ล ำดบัที ่ ชือ่  -  สกุล ต ำแหนง่ หมำยเหต ุ
1 นำยชำคริต    มีรำจง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   พนักงำนส่วนต ำบล 
2 นำยวสันต์   ปัญญำเลิศ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง พนักงำนส่วนต ำบล 
3 นำยยุทธศำตร์   สิงห์เปียง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง พนักงำนส่วนต ำบล 
4 นำยศฤงคำร     อุปนันต์ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด พนักงำนส่วนต ำบล 
5 นำยนิรันดร์  จันทร์ชัย ผู้อ ำนวยกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงำนส่วนต ำบล 
6 นำงสำววริยำ  กำวิล หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำฯ พนักงำนส่วนต ำบล 
7 นำยธีรพงค์     แสนศรี นักพัฒนำชุมชน   พนักงำนส่วนต ำบล 
8 นำงสุภำพร     โปลำศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชี  พนักงำนส่วนต ำบล 
9 นำยณัฐวุฒิ   บุตรต๊ะ บุคลำกร  พนักงำนส่วนต ำบล 
10 นำงสำวศรัญญำ  นันติอำจ เจ ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  พนักงำนส่วนต ำบล 
11 นำยณัฐพล    นกแก้ว วิศวกรโยธำ  พนักงำนส่วนต ำบล 
12 นำงสำวศุภลักษณ์  เมฆโพธิ นักวิชำกำรประชำสัมพันธ์  พนักงำนส่วนต ำบล 
13 นำงนุชจรี     เด่ือไธสง นักวิชำกำรพัสดุ พนักงำนส่วนต ำบล 
14 นำงสุมิตรำ   งำมเจริญ นักพัฒนำชุมชน   พนักงำนส่วนต ำบล 
15 นำยธฤติ  งำมเจริญ นักป้องกัน พนักงำนส่วนต ำบล 

ล ำดบัที ่ ชือ่  -  สกุล ต ำแหนง่ หมูท่ี ่
22 นำยตุ่น   สิทธิชำต ิ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 12 
23 นำยณัฐกฤชำ   ค ำเสน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 13 
24 นำยทำ   ปันลืมรินทร์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมูที่ 14 
25 นำยเด่นนคร   ปัญญำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 14 
26 นำยสุนทร   ต๊ะวันวงค์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 15 
27 นำยสุรัตน์   ปันมำเรือน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 15 
28 นำยพิชยั   สำรินจำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 16 
29 นำยวโิรจน์   ชุ่มใจ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 17 
30 นำยอินศร   เจริญผล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 17 
31 นำยสุข   ค ำหมื่นยอง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 18 
32 นำยวโิรจน์  พรมปัญญำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 18 
33 นำยกันโท  มะโนปัน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 19 
34 นำยนิรันดร์  วังใหม่ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 19 
35 นำยเกษม   แกว้สุยะ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 20 
36 นำยศรำวุฒิ   ใจมูล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 20 
37 นำยตำ  แสนค ำปิน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 21 
38 นำยค ำปัน  แสนก่อ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 21 
39 นำยณัฐยศ  แก้วนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 22 
40 นำยสมบูรณ์   ปันปำละ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 23 
41 นำยอมร    พัลวัล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 24 
42 นำยสุวรรณ   สิทธิชำติ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 24 
43 นำยนิยม   สุกำละ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 25 
44 นำงลักขณำ   ปำปวน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 25 
45 นำยสังวรณ์   วงค์สิทธิ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 26 
46 นำงสุพิชญำณ์  พิเชฐสมบูรณ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 26 
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16 นำงสำวรัชชกร    หล้ำแดง เจ ำพนักงำนธุรกำร  พนักงำนส่วนต ำบล 
17 นำยศักย์ศรณ์   วงค์ขัติย์ นำยช่ำงโยธำ  พนักงำนส่วนต ำบล 
18 นำยภำนุพงศ์    มะณีทอง นำยช่ำงโยธำ พนักงำนส่วนต ำบล 
19 นำงสำวเกศินี   นิ่มอ่อน เจ ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี พนักงำนส่วนต ำบล 
20 นำยนิวัฒน์   สิทธิกิจ เจ ำหน้ำที่วัสดุ พนักงำนส่วนต ำบล 
21 นำงสำวสำยใจ     อุ่นทรำย ครู พนักงำนครู อบต. 
22 นำงชุติกำญจน์  มำริน ครู พนักงำนครู อบต. 
23 นำงศิริลักษณ์  ออแก้ว ครูดูแลเด็ก พนักงำนครู อบต. 
24 นำงสำวประนอม   ปวนใจรัก ครูดูแลเด็ก พนักงำนครู อบต. 
25 นำงสำวสมพร  โทป๊ก ครูดูแลเด็ก พนักงำนครู อบต. 
26 นำงศศกร    ผดุงพรรค์ เจ ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ ลูกจ ำงประจ ำ 
27 นำยอุทัย      บังคมเนตร พนักงำนสูบน้ ำ ลูกจ ำงประจ ำ 
28 นำยสุจินต์    ศิรินทร์วงค์ พนักงำนสูบน้ ำ ลูกจ ำงประจ ำ 
29 นำยถนัด  ศรียำ พนักงำนสูบน้ ำ ลูกจ ำงประจ ำ 
30 นำงอัจฉรำ   ปันวงษำ ผู้ช่วยเจ ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
31 นำยอุเทน    บังคมเนตร ผู้ช่วยเจ ำหน้ำที่ธุรกำร พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
32 นำงสำวปิยะพร    พรหมจันใจ ผู้ช่วยเจ ำหน้ำที่ธุรกำร พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
33 นำยสุภำพ  ตำวงค์ ผู้ช่วยช่ำงโยธำ พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
34 นำยอำจ    ปำป่ำศักดิ์ พนักงำนสูบน้ ำ พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
35 นำงสำวนลัทพร  เกิดมงคล ผู้ช่วยเจ ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
36 นำงจุฬำลักษณ์  แสนปุก ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
37 นำงสำวจันทร์ยำ    มะโนริ     ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
38 นำงสิริมำ       หล้ำทิพย์ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
39 นำงจินตนำ     กุณะ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ พนักงำนจ ำงตำมภำรกิจ 
40 นำยธวัชชัย  ใจวงค์แก้ว  พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
41 นำงกันยำ  อุปนันท์ นักกำรภำรโรง พนักงำนจ ำงทั่วไป 
42 นำยอำทิตย์     ติ๊บธง เจ ำหน้ำที่ดับเพลิง พนักงำนจ ำงทั่วไป 
43 นำยเจริญ  บุญติ๊บ คนงำนเคร่ืองสูบน้ ำ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
44 นำยจ ำลอง    ปูจำน พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
45 นำยชัย     ปัญญำ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
46 นำยสมชำย  อิวชำวนำ คนงำนประจ ำรถขยะ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
47 นำยศรำยุทธ  วงค์ใจ คนงำนประจ ำรถขยะ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
48 นำยธนชัย  วงค์คม คนงำนประจ ำรถขยะ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
49 นำยสุรพล  อุ่นจันทร์ติ๊บ คนงำนประจ ำรถขยะ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
50 นำงสำวมำนี   บุญต๊ะเลิศ เจ ำหน้ำที่กำรบัญชี พนักงำนจ ำงทั่วไป 
51 นำงสำวภำวินีย์  ใจใหญ่ เจ ำหน้ำที่ลงรับหนังสือ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
52 นำยไพรวัลย์  อินต๊ะวร เจ ำหน้ำที่กีฬำและนันทนำกำร พนักงำนจ ำงทั่วไป 
53 นำงสำวณัฐชยำ  พังจันตำ คนงำนทั่วไป พนักงำนจ ำงทั่วไป 
54 นำยประชัญ  ใจยะปั๋น คนงำนเคร่ืองสูบน้ ำ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
55 นำยประจักษ์  หล่อเนตร เจ ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พนักงำนจ ำงทั่วไป 
56 นำยชัยณรงค์  ตำศิริ เจ ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พนักงำนจ ำงทั่วไป 
57 นำยณัฐกร  มิคนุช เจ ำหน้ำที่งำนเอกสำร พนักงำนจ ำงทั่วไป 
58 นำงสำวภัทรำวดี  กันทวงค์ เจ ำหน้ำที่ลงรับหนังสือ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
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59 นำยสุรสิทธิ์  อินทนนท์ เจ ำหน้ำที่รับส่งหนังสือ พนักงำนจ ำงทั่วไป 

60 นำงสำวสุนิวรรณ  ปันดอนตอง เจ ำหน้ำที่งำนพัสดุทั่วไป พนักงำนจ ำงทั่วไป 
61 นำยนิกร  วรรณค ำ เจ ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พนักงำนจ ำงทั่วไป 
62 นำยณัฐวุฒิ  กุณณะ เจ ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พนักงำนจ ำงทั่วไป 
63 ว่ำท่ีร้อยตรีทศพล  จันทร์แดง เจ ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พนักงำนจ ำงทั่วไป 
64 นำงสำวชัชฎำภรณ์  พงษ์ปำ เจ ำหน้ำที่งำนเอกสำร พนักงำนจ ำงทั่วไป 
65 นำยบัณฑิต  หมีคณะ คนงำนท่ัวไป พนักงำนจ ำงทั่วไป 
66 นำยอภิรักษ์  วงศ์บุญเรือง เจ ำหน้ำที่ไฟฟ้ำ พนักงำนจ ำงทั่วไป 
67 นำงสำววัฒนำ  กิติวงศ์ ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ พนักงำนจ ำงตำมภำรกจิ 

 
2.ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 

ประถมศึกษำ                           2 คน 
มัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ        25  คน   
ปริญญำตรี                                              31  คน 

 ปริญญำโท     9 คน 
 
3.รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

- รำยได้จัดเก็บ        2,405,903.83 บำท 
- รำยได้รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   22,578,262.28  บำท 
- รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    13,896,377.00 บำท 
- รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์    33,283,424.78บำท 

     รวม     72,163,967.89  บำท 
       

4. ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
1.กำรรวมกลุ่มของประชำชน 

จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท                 35        กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 
   -กลุ่มอำชีพ                                 24 กลุ่ม 
   -กลุ่มออมทรัพย์                         9      กลุ่ม 
   -กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน                 26        กลุ่ม 
-กลุ่มอื่น ๆ      -         กลุ่ม 

 
5.  ผลกำรพัฒนำในระยะที่ผ่ำนมำ  

จำกกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ ท่ีผ่ำนมำจะเน้นหนักไปทำงด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเสียเป็น
ส่วนใหญ่ ส่วนกำรพัฒนำในด้ำนอื่นก็มีบ้ำงแต่ก็ไม่มำกนัก แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนไม่ว่ำจะเป็นถนน แหล่งน้ ำ 
ไฟฟ้ำ สะพำน สิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ประชำชนยังมีควำมต้องกำรที่จะให้มีกำรก่อสร้ำงอยู่ เนื่องจำกเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้อประโยชน์ต่อกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน เช่น กำรก่อสร้ำงถนนภำยในหมู่บ้ำนเพื่อควำมสะดวกสบำย ถนนลูกรังบดอัดเข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร ซึ่งจะท ำให้
เกษตรกรสำมำรถขนส่งผลผลิตออกจำกพ้ืนท่ีกำรเกษตรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว รวมถึงกำรขุดลอกแหล่งน้ ำเพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ ำไว้ใช้ได้
ในปริมำณมำก กักเก็บไว้ได้นำน สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำใช้ในกำรเพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรในฤดูแล้งได้ 
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ส่วนกำรพัฒนำอำชีพเพื่อเพิ่มรำยได้ของประชำชนนั้น จำกกำรสังเกตและสุ่มตัวอย่ำงแล้ว โครงกำรที่ชำวบ้ำนรวมกันเป็น

กลุ่มอำชีพนั้น มักจะได้รับกำรสนับสนุนจำกส่วนรำชกำร ส่วนภูมิภำค หรือส่วนกลำง  และได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

จำกกำรศึกษำวิเครำะห์แผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ  ปรำกฏว่ำ  งบประมำณร้อยละ 60 - 70 จะใช้
เพื่อพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ส่วนท่ีเหลือจะเป็นกำรพัฒนำในด้ำนอื่นๆ เช่น กำรพัฒนำอำชีพ กำรศึกษำ สังคม กำรบริหำรและอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

สว่นที ่ 2 

สรปุผลกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมแผนพัฒนำทอ้งถิน่ (พ.ศ.2557-2560) 
 
1.กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ  พ.ศ. 2557 
 

ยทุธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนนิกำร 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ เบกิจำ่ย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

1.กำรสร้ำงควำม
มั่งคั่งอย่ำงย่ังยืน
ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

30 9.46 167,752,500 53.17 5 4.81 102,500 0.70 5 5.32 102,500 0.76 5 6.76 102,500 1.28 

2.สร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ 
ภูมิปัญญำ จิต
สำธำรณะและ
พัฒนำศักยภำพ
คนให้พร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

105 33.12 50,432,585 15.98 48 46.15 7,140,900 49.03 44 46.81 7,070,900 52.13 44 59.46 5,453,100 68.02 

3.ด ำรงควำมเป็น
ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ สิ่งแวดลอ้ม 
และพลังงำน
สะอำด 

11 3.47 6,100,000 1.93 4 3.85 2,411,200 16.56 4 4.26 2,411,200 17.78 4 5.41 1,069,200 13.34 

4.กำรสร้ำงควำม
มั่นคง ปลอดภัย 
และควำมสงบสุข
ของประชำชน 

142 44.79 86,050,000 27.27 25 24.04 2,285,000 15.69 24 25.53 2,256,884 16.64 5 6.76 363,884 4.54 

5.กำรสร้ำง
ประสิทธภิำพ 
ควำมโปร่งใส่ เป็น
ประชำธิปไตย 
และเป็นธรรมใน
กำรให้บริหำร 

29 9.15 5,171,500 1.64 22 21.15 2,624,500 18.02 17 18.09 1,723,500 12.71 16 21.62 1,028,500 12.83 

รวม 317 
 

315,506,585 
 

104 
 

14,564,100 
 

94 
 

13,564,984 
 

74 
 

8,017,184   
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2.  กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ  พ.ศ. 2558 
 

ยทุธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนนิกำร 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ เบกิจำ่ย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

1.กำรสร้ำงควำม
มั่งคั่งอย่ำงย่ังยืน
ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

26 7.81 69,918,550 22.74 5 4.76 355,500 2.48 5 5.15 345,500 3.00 5 5.15 345,500 3.03 

2.สร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ 
ภูมิปัญญำ จิต
สำธำรณะและ
พัฒนำศักยภำพ
คนให้พร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

110 33.03 41,790,215 13.59 54 51.43 7,627,200 53.11 50 51.55 5,198,608 45.17 50 51.55 5,198,608 45.52 

3.ด ำรงควำมเป็น
ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ สิ่งแวดลอ้ม 
และพลังงำน
สะอำด 

10 3.00 1,910,000 0.62 6 5.71 2,172,000 15.13 5 5.15 1,982,000 17.22 5 5.15 1,982,000 17.36 

4.กำรสร้ำงควำม
มั่นคง ปลอดภัย 
และควำมสงบสุข
ของประชำชน 

154 46.25 180,499,900 58.71 24 22.86 2,770,000 19.29 23 23.71 2,729,690 23.72 23 23.71 2,639,690 23.12 

5.กำรสร้ำง
ประสิทธภิำพ 
ควำมโปร่งใส่ เป็น
ประชำธิปไตย 
และเป็นธรรมใน
กำรให้บริหำร 

33 9.91 13,329,500 4.34 16 15.24 1,435,400 10.00 14 14.43 1,253,500 10.89 14 14.43 1,253,500 10.98 

รวม 333  307,448,165  105  14,360,100  97  11,509,298  97  11,419,298  
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3.  กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ  พ.ศ. 2559 
 

ยทุธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนนิกำร 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ เบกิจำ่ย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

1.กำรสร้ำงควำม
มั่งคั่งอย่ำงย่ังยืน
ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

27 7.61 83,457,500 34.62 7 5.43 457,500 2.60 4 4.76 212,100 1.86 3 5.45 62,500 0.80 

2.สร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ 
ภูมิปัญญำ จิต
สำธำรณะและ
พัฒนำศักยภำพ
คนให้พร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

116 32.68 42,329,835 17.56 54 41.86 7,197,800 40.94 49 58.33 6,874,985 60.38 40 72.73 6,101,400 78.09 

3.ด ำรงควำมเป็น
ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ สิ่งแวดลอ้ม 
และพลังงำน
สะอำด 

13 3.66 5,770,000 2.39 6 4.65 1,682,000 9.57 2 2.38 927,000 8.14 2 3.64 927,000 11.86 

4.กำรสร้ำงควำม
มั่นคง ปลอดภัย 
และควำมสงบสุข
ของประชำชน 

163 45.92 96,076,000 39.86 47 36.43 7,017,400 39.91 17 20.24 2,292,949.84 20.14 1 1.82 194,000 2.48 

5.กำรสร้ำง
ประสิทธภิำพ 
ควำมโปร่งใส่ เป็น
ประชำธิปไตย 
และเป็นธรรมใน
กำรให้บริหำร 

36 10.14 13,429,500 5.57 15 11.63 1,228,500 6.99 12 14.29 1,078,500 9.47 9 16.36 528,500 6.76 

รวม 355  241,062,835  129  17,583,200  84  11,385,534.84  55  7,813,400  
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4.  กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ  พ.ศ. 2560 
 

ยทุธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนนิกำร 
ทัง้หมด 

อนมุตังิบประมำณ ลงนำมสญัญำ เบกิจำ่ย 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำ

ร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

คดิ
เปน็ 

งบประมำณ 
คดิ
เปน็ 

1.กำรสร้ำงควำม
มั่งคั่งอย่ำงย่ังยืน
ตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง 

155 42.47 118,881,000 57.43 9 12.16 3,865,000 19.95 0 - 0 - 0 - 0 0 

2.สร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู้ 
ภูมิปัญญำ จิต
สำธำรณะและ
พัฒนำศักยภำพ
คนให้พร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลง 

21 5.75 13,422,500 6.48 5 6.76 8,140,000 42.02 0 - 0 - 0 - 0 0 

3.ด ำรงควำมเป็น
ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ สิ่งแวดลอ้ม 
และพลังงำน
สะอำด 

14 3.84 7,890,000 3.81 5 6.76 1,690,000 8.72 0 - 0 - 0 - 0 0 

4.กำรสร้ำงควำม
มั่นคง ปลอดภัย 
และควำมสงบสุข
ของประชำชน 

31 8.49 1,621,500 0.78 25 33.78 1,201,000 6.20 0 - 0 - 0 - 0 0 

5.กำรสร้ำง
ประสิทธภิำพ 
ควำมโปร่งใส่ เป็น
ประชำธิปไตย 
และเป็นธรรมใน
กำรให้บริหำร 

92 25.21 46,261,070 22.35 21 28.38 3,878,900 20.02 0 - 0 - 0 - 0 0 

รวม 25 6.85 8,870,000 4.29 3 4.05 275,500 1.42 0 - 0 - 0 - 0 0 
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สว่นที ่3  ยุทธศำสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
1.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหำภำค 

1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมสัมพันธ์กับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก ำลังอยู่
ระหว่ำงกำรกำรเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ   ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ  โดยร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๑. ควำมเปน็มำ 

คณะรัฐมนตรีไดม้ีมตเิมื่อวันท่ี๓๐มถิุนำยน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยทุธศำสตรช์ำติมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำร
จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ๒๐ปีเพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในระยะที่๒ของรัฐบำล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบกำรปฏิรูปในระยะที่๓ (ปี๒๕๖๐เป็นต้นไป)  
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คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร๒คณะได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และกรอบกำร
ปฏิรูปเพื่อจัดท ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ๒๐ปีและ (๒) คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศ
เพื่อจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ๒๐ปี 

คณะอนุกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูปได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ๒๐ปีตำมแนวทำงที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดโดยได้มีกำรน ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติที่มำจำกหลำยภำคส่วนได้แก่
ภำครำชกำรภำคเอกชนภำคกำรเมืองและนักวิชำกำรรวมถึงได้พิจำรณำน ำข้อคิดเห็นจำกสภำปฏิรูปแห่งชำติและควำมคิดเห็นจำกภำค
ประชำชนมำเป็นข้อมูลในกำรยกร่ำงยุทธศำสตร์ชำติด้วยและได้น ำเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ๒๐ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติ 

ในกำรด ำเนินกำรขั้นต่อไปคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติจะน ำเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติเพื่อขอควำมเห็นชอบจำก
คณะรัฐมนตรีและจะได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชนก่อนที่จะน ำเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบกรอบ
ยุทธศำสตร์ชำติมำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรบริหำรประเทศภำยในเดือนตุลำคม๒๕๕๙ซ่ึงเป็นช่วงเวลำของกำร
ประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่๑๒ (ตุลำคม๒๕๕๙ - กันยำยน๒๕๖๔) นอกจำกนี้หน่วยงำนต่ำงๆจะได้น ำ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติซ่ึงเป็นแผนระยะ๕ปีมำถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติกำรระดับกระทรวงและแผนพัฒนำรำยสำขำใน
ระหว่ำงที่กลไกกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติตำมร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรซ่ึงคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ภำยในเดือนกรกฎำคม๒๕๖๐ 
 
๒. สำระส ำคัญ 

 สภำพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำกระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและในหลำกหลำยมิติท ำให้ภูมิ

ทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญโดยก่อให้เกิดโอกำสทั้งในด้ำนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและกำรเมืองของ
ประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงในด้ำนต่ำงๆก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคำมที่ต้องบริหำรจัดกำรด้วยควำม
ยำกล ำบำกมำกขึ้นกระแสทุนนิยมและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกจิของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิม
มีโครงสร้ำงเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพำอุตสำหกรรมและกำร
ส่งออก” กำรพัฒนำในภำคเกษตรล่ำช้ำกว่ำฐำนกำรผลิตอื่นๆที่อำศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มำกขึ้นตำมล ำดับโดยเฉพำะอย่ำงย่ิ งภำยใต้
อิทธิพลของกระแสโลกำภิวัตน์และควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมีปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้
ระหว่ำงภำคกำรเกษตรกับภำคอุตสำหกรรมและระหว่ำงสังคมในเมืองและชนบทขยำยวงกว้ำงขึ้นและปัญหำควำมยำกจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรำยย่อยและในภำคชนบทรวมทั้งโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรองค์ควำมรู้แหล่งทุนและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ
ส ำหรับประชำชนที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลก็มีในวงแคบกว่ำในขณะที่กำรใช้เทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเองก็นับว่ำยังอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลำงๆซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สำมำรถพัฒนำได้เองภำยในประเทศต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศโดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงำนเข้มข้นในกำรเป็นจุดแข็งในกำรแข่งขันและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตนอกจำกนั้นในอีกด้ำน
หนึ่งกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งควำมเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท ำ
ให้เกิดภัยคุกคำมและควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอำทิกำรก่อกำรร้ำยโรคระบำดเครือข่ำยยำเสพติดข้ำมชำติและกำรก่อกำรร้ำย
อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำงๆขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกก็มีควำมผันผวนรุนแรงขึ้นซ่ึงล้วนแล้วเป็นควำมเสี่ยงในกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชนกำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของภำครัฐ 

นอกจำกนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่๒๑กระแสโลกำภิวัตน์ได้ท ำให้ภูมิทัศน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจำกเศรษฐกจิสังคมอุตสำหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะที่โอกำสทำงเศรษฐกิจขยำยเพิ่มขึ้นแต่ช่องว่ำงทำงสังคม
ก็ยิ่งกว้ำงขึ้นรวมถึงช่องว่ำงทำงดิจิทัล (digital divide) ถ้ำหำกไม่สำมำรถลดลงก็จะย่ิงท ำให้ควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้และโอกำสทำง 
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เศรษฐกิจและสังคมมีควำมแตกต่ำงมำกขึ้นประกอบกับในอนำคต๒๐ปีข้ำงหน้ำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญในทุกมิติเงื่อนไขภำยนอกที่ส ำคญัต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคตได้แก่กระแสโลกำภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมเสี่ยงและท ำทำยต่อกำรปรับตัวมำกขึ้นจำกกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่ำวสำร
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีและสินค้ำและบริกำรขณะเดียวกันกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภำคน ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ ำนำจทำงเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ำยมำสู่เอเชียภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ๑๐ปีข้ำงหน้ำจะยังคง
ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยส ำคัญหลำยประกำรทั้งปัญหำต่อเนื่องจำกวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโลกในช่วงปี๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และ
วิกฤติกำรณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท ำให้ระดับหนี้สำธำรณะในประเทศต่ำงๆเพิ่มสูงขึ้นและกลำยเป็นควำมเสี่ยงต่อควำมย่ังยืน
ทำงกำรคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินมำตรกำรขยำยปริมำณเงินขนำดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งเป็นควำมเสี่ยง
ให้เกิดภำวะเงินเฟ้อได้เม่ือเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทั้งอำจจะมีควำมผันผวนของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศนอกจำกนั้น
กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำสู่จุดอิ่มตัวมำกขึ้นขณะที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภำพกำรผลิตของโลก
เพิ่มขึ้นขนำนใหญ่และเป็นวงกว้ำงเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมยังไม่มีแนวโน้มกำรก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของ
กำรพัฒนำเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆที่จะเป็นโอกำสส ำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซ่ึงภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวเศรษฐกิจโลก
ในช่วง๑๐ปีข้ำงหน้ำมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ๕.๑ในช่วง๕ปีกอ่นวกิฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถำนกำรณ์ที่
ตลำดโลกขยำยตัวช้ำแต่ประเทศต่ำงๆขยำยก ำลังกำรผลิตเพื่อยกระดับศักยภำพกำรผลิตกำรแข่งขันในตลำดโลกจะมีควำมรุนแรงขึ้น
ขณะเดียวกันกำรลดลงของประชำกรไทยในระยะ๑๐ - ๑๕ปีข้ำงหน้ำนี้จะท ำให้ขนำดของตลำดในประเทศขยำยตัวช้ำลงเงื่อนไข
ดังกล่ำวเป็นควำมเสี่ยงส ำหรับอนำคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยำวหำกประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้ำงเพื่อแก้ปัญหำจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้ำนควำมม่ันคงของโลกก็ก ำลังก้ำวเข้ำสู่ช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่ส ำคัญจำกกำรปรับดุลอ ำนำจของสหรัฐฯเพื่อพยำยำม
คงบทบำทผู้น ำโลกและเพื่อคำนอิทธิพลและบทบำทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมำกขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้นน่ำจะมีผลท ำให้บรรยำกำศ
ด้ำนควำมม่ันคงของโลกในช่วงปี๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙มีลักษณะผสมผสำนกันทั้งควำมร่วมมือและควำมขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ผลประโยชน์แห่งชำติทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคีเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยของประเทศและกลุ่มประเทศ
ส ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส ำคัญส ำหรับอนำคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบกำรด ำรงชีวิตของคนและท ำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดกำรเชื่อมต่อและ
กำรบรรจบกันของเทคโนโลยีก้ำวหน้ำอุตสำหกรรมและผลิตภัณฑ์ซ่ึงประเทศไทยจะต้องลงทุนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรวิจัยให้
สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มำตรฐำนที่กดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยกำรพัฒนำและน ำเทคโนโลยีสีเขียวมำใช้ก็จะมีส่วนส ำคัญและช่วยแก้ปัญหำกำรลดลง
ของทรัพยำกรต่ำงๆรวมทั้งน้ ำมันซึ่งแม้รำคำจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่กำรผลิตพลังงำนทดแทนใน
รูปแบบต่ำงๆรวมทั้งพืชพลังงำนที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมม่ันคงทำงอำหำรของโลก 

นอกจำกนั้นยังมีข้อจ ำกัดและควำมเสี่ยงส ำคัญจำกกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของโลกและภำวะภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลงผัน
ผวนและภำวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้ำงประชำกรโลกที่เขำ้สู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆแต่มีควำมเสี่ยงให้เกิดกำร
แย่งชิงแรงงำนและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำนสวัสดิกำรและสำธำรณสุขเพิ่มขึ้นในหลำยๆประเทศ
กลำยเป็นควำมเสี่ยงด้ำนกำรคลังที่ส ำคัญส ำหรับภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชำติที่
ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจกำรด ำรงชีวิตกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้นในขณะที่ควำมพยำยำมในกำรกระจำยควำมเจริญและกำรพัฒนำให้มีควำมทั่วถึงมำกขึ้นประกอบกับจ ำนวน
ประชำกรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ควำมเป็นเมืองเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตำมมำด้วยกำรมีข้อก ำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะกำรใช้พื้นที่และควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวกำรยึดถือหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีทั้งใน
ภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชนกำรใช้ระบอบประชำธิปไตยและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมำกขึ้น 
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ส ำหรับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมภำยในประเทศไทยนั้นผลของกำรพัฒนำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท ำให้ประเทศไทยมีระดับกำร
พัฒนำที่สูงขึ้นตำมล ำดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรำยได้ปำนกลำงมำต้ังแต่ปี๒๕๓๑และได้ขยับสูงขึ้นมำอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรำยได้ปำนกลำงตั้งแต่ปี๒๕๕๓และล่ำสุดในปี๒๕๕๗ รำยได้ประชำชำติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น๕,๗๓๙๒ดอลลำร์สรอ. ต่อปี
ฐำนกำรผลิตและบริกำรหลำกหลำยขึ้นฐำนกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมใหญ่ขึ้นมำกหลำยสำขำกำรผลิตและบริกำรสำมำรถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลำดโลกสูงขึ้นและสร้ำงรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศในระดับสูงอำทิกลุ่มยำนยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรมอำหำรสินค้ำเกษตรกำรท่องเที่ยวและบริกำรด้ำนสุขภำพฐำนเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้กำรจ ำงงำนเพิ่มขึ้นเป็น๓๘.๑ล้ำน
คนจำกประชำกรวัยแรงงำน๓๘.๖ล้ำนคนอัตรำกำรว่ำงงำนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ๑ปัญหำควำมยำกจนจึงลดลงตำมล ำดับจำกร้อยละ๒๐.๐
ในปี๒๕๕๐เป็นร้อยละ๑๐.๙ในปี๒๕๕๖ คุณภำพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับโอกำสกำรได้รับกำรศึกษำบริกำรสำธำรณสุขบริกำรสำธำรณะ
และโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำงๆและกำรคุ้มครองทำงสังคมอื่นๆรวมถึงกำรเข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆมีควำมครอบคลุมและมีคุณภำพดีขึ้น
ตำมล ำดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีควำมเป็นสำกลมำกขึ้นควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติทั้งในรูปของทวิภำคี
และพหุภำคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทำงในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมและกำรเมืองของประเทศก็มีควำมก้ำวหน้ำไปมำก
รวมทั้งกรอบควำมร่วมมือที่ช่วยท ำให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับมำตรฐำนต่ำงๆไปสู่ระดับสำกลก็มีควำมคืบหน้ำมำกขึ้น 

นอกจำกนั้นประสบกำรณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและกำรเงินในปี๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ได้ส่งผลให้ภำครัฐและภำคเอกชน
ปรับตัวในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสร้ำงภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีอันได้แก่กำรด ำเนินกำรที่มีป ระสิทธิภำพ
โปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบดีขึ้นมีกำรก ำกับดูแลวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ก ำหนดกรอบของควำมย่ังยืน
ทำงกำรคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐำนะกำรคลังมีควำมม่ันคงมำกขึ้นและฐำนะเงินส ำรองระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับสูงมีกำร
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมำยกฎระเบียบต่ำงๆให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้นมีกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่ำงๆสำมำรถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชำชนจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบได้ดีขึ้นช่วยสร้ำงบรรยำกำศของกำรแข่งขันในตลำดและสนับสนุนให้กำร
ด ำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีควำมสะดวกคล่องตัวมำกขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้ำงหลำยด้ำนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและกำรเมืองจุดอ่อนส ำคัญของ
ประเทศไทยได้แก่โครงสร้ำงประชำกรสูงอำยุมำกขึ้นตำมล ำดับแต่คุณภำพคนโดยเฉลี่ยยังต่ ำและกำรออมไม่เพียงพอประเทศขำดแคลน
แรงงำนทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่ำงผลิตภำพแรงงำนโดยเฉลี่ยยังต่ ำทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภำพกำรผลิตรวม
ต่ ำต้องอำศัยกำรเพิ่มปริมำณเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขณะที่โครงสร้ำงเศรษฐกิจมีสัดส่วนภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศต่อขนำดของ
เศรษฐกิจสูงกว่ำเศรษฐกิจภำยในประเทศมำกจึงมีควำมอ่อนไหวและผันผวนตำมปัจจัยภำยนอกเป็นส ำคัญฐำนกำรผลิตเกษตรและ
บริกำรมีผลิตภำพกำรผลิตต่ ำ โดยที่กำรใช้องค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำยังมีน้อยกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและ
พัฒนำยังไม่เพียงพอกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรไปแล้วไม่ถูกน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงคุ้มค่ำกำรพัฒนำ
นวัตกรรมมีน้อยส ำหรับกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐก็ยังขำดกำรบูรณำกำรจึงสิ้นเปลืองงบประมำณกำรด ำเนินงำนเพื่อ
กำรพัฒนำมักขำดควำมต่อเนื่องประสิทธิภำพต่ ำขำดควำมโปร่งใสและขำดควำมรับผิดชอบขณะที่ปัญหำคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้ำงกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรน้ ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ำยที่สมบูรณ์และล่ำช้ำกำรบังคับใช้
กฎหมำยยังขำดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่ำงๆล้ำสมัยไม่ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมไม่เคำรพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญขณะที่ควำมเหลื่อมล้ ำและควำมแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหำที่ ท ำทำยมำก
รวมทั้งปัญหำในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภำวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้ำน 

ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภำยในประเทศที่จะส่งผลต่ออนำคตกำรพัฒนำประเทศไทยที่ส ำคัญได้แก่กำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ในระยะเวลำ๒๐ปีต่อจำกนี้ไปจะมีนัยยะที่ส ำคัญย่ิงต่อกำรพัฒนำประเทศก ำลังคนใน
วัยเด็กและวัยแรงงำนจะลดลงผู้สูงอำยุจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบกำรใช้จ่ำยกำร
ลงทุนและกำรออมตลอดจนค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพควำมม่ันคงทำงสังคมและคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข้อจ ำกัดด้ำนทรัพยำกรทั้งด้ำนแรงงำนและทรัพยำกรธรรมชำติที่มีนัยยะต่อต้นทุนกำรผลิตและสภำพแวดล้อมควำมเป็นอยู่ของ
ประชำชนนอกจำกนั้นปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำงๆก็มีนัยยะต่อกำรสร้ำงควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ในสังคมข้อจ ำกัดต่อกำร 
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ยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพื่อยกระดับบริกำรทำงสังคมและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและ
กำรปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมำยที่ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำและที่ส ำคัญเงื่อนไขจ ำเป็นที่ต้องปรับตัวคือกำร
แก้ปัญหำควำมอ่อนแอของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ท ำให้จ ำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเมืองเพื่อให้เกิดกำรบริหำร
รำชกำรที่ดี 

โครงสร้ำงที่เป็นจุดอ่อนและกำรบริหำรจัดกำรที่ขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสดังกล่ำวจะส่งผลให้ประเทศไทย
ย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและควำมเสี่ยงมำกขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ที่กระแสโลกำภิวัตน์เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดนอย่ำงแท้จริงโดย
ที่กำรเคลื่อนย้ำยของผู้คนสินค้ำและบริกำรเงินทุนองค์ควำมรู้เทคโนโลยีข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆเป็นไปอย่ำงเสรีส่งผลให้กำรแข่งขันใน
ตลำดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่ำงๆเร่งผลักดันกำรเพิ่มผลิตภำพและกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรแข่งขันขณะเดียวกันควำมเสี่ยง
และข้อจ ำกัดที ่
เกิดจำกสภำพภูมิอำกำศผันผวนรุนแรงต่อกำรด ำเนินธรุกิจและกำรด ำเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลก
จึงมีควำมเข้มงวดมำกขึ้นทั้งในเรื่องกำรปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทำงกำรเงินเป็นต้นเงื่อนไขต่ำงๆดังกล่ำวจะเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชำญฉลำดมำกขึ้นโดยที่ กำรปรับตัวจะต้องหย่ังรำกลึกลงไปถึง
กำรเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำงเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับกำรสร้ำงกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศซ่ึงหำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ๔ - ๕ปีต่อจำกนี้ไปประเทศไทยจะ
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขันรำยได้เฉลี่ยของประชำชนจะไม่สำมำรถยกระดับให้ดีขึ้นได้คุณภำพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ ำและปัญหำ
ควำมเหลื่อมล้ ำจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยำกรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดกำรพัฒนำประเทศจะไม่สำมำรถย่ังยืนไปได้ใน
ระยะยำว 

ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนำคตกำรพัฒนำประเทศไทย
อย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้ำงทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมภำยในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่
จะต้องเผชิญและผสมผสำนกับปัจจัยภำยนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกำสและควำมเสี่ยงในหลำกหลำยมิติกำรที่ประเทศไทยจะสำมำรถ
แสวงหำโอกำสจำกกำรพัฒนำของโลกและรับมือกับภัยคุกคำมเหล่ำนี้ได้นั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคตอย่ำงรอบด้ำนขณะเดียวกันต้องวิเครำะห์ศักยภำพภำยในประเทศเพื่อเตรียมควำมพร้อมของประเทศต่อก ำรเปลี่ยนแปลง
เหล่ำนั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่เพื่อให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมำะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสำมำรถรับมือกับควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมแบบใหม่ได้และสำมำรถอำศัยโอกำส
จำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุขให้กับคนในชำติได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมกำรลงทุน
เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรด ำรงชีวิตกำรท ำงำนและกำรเรียนรู้
ซ่ึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงเป็นเอกภำพมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและ
แบ่งหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำนั้นๆซ่ึงกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำประเทศในระยะยำวเพื่อก ำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและกรอบกำรท ำงำนของภำคส่วนต่ำงๆเพื่อให้
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ
เพื่อให้บรรลุซ่ึงเป้ำหมำยกำรสร้ำงและรักษำไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชำติในกำรที่จะให้ประเทศไทยมีควำมม่ันคงในทุกด้ำนคนในชำติมี
คุณภำพชีวิตที่ดีและม่ังคั่งและประเทศสำมำรถพัฒนำไปได้อย่ำงย่ังยืนทั้งนี้กำรวิเครำะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและ
ข้อจ ำกัดรวมทั้งควำมเสี่ยงของประเทศจะน ำไปสู่กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศที่ชัดเจนและได้รับกำร
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดกำรผนึกก ำลังและระดมทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปใน
ทิศทำงที่สอดคล้องกันกำรด ำเนินกำรมีบูรณำกำรและเป็นเอกภำพภำยใต้กำรมองภำพอนำคตของประเทศที่เป็นภำพเดียวกัน 
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อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่ผ่ำนมำประเทศไทยมิได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของประเทศในระยะยำวกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินของฝ่ำยบริหำรจึงให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยพรรคกำรเมืองหรือนโยบำยของรัฐบำลซ่ึงเม่ือมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลก็
ทำให้กำรดำเนินนโยบำยขำดควำมต่อเนื่องถือเป็นกำรสูญเสียโอกำสและสิ้นเปลืองทรัพยำกรของประเทศดังนั้น 
 
เพื่อเป็นกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะยำวและเพื่อเป็นกำรก ำหนดให้
ฝ่ำยบริหำรมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่เป็นที่ยอมรับร่ วมกันและเป็นเอกภำพประเทศไทยจำเป็น
จะต้องมี “ยุทธศำสตร์ชำติ” ซ่ึงภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่เพื่อให้
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมำะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสำมำรถรับมือกับควำมเสี่ยงและ
ภัยคุกคำมแบบใหม่ได้และสำมำรถอำศัยโอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุขให้กับคนในชำติได้จะต้องมีกำร
ก ำหนดวิสัยทัศน์เป้ำหมำยของประเทศและทิศทำงในกำรขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท ำทำย
ต่ำงๆของบริบทโลกและบริบทกำรพัฒนำภำยในประเทศ 

กำรก ำหนดให้มี “ยุทธศำสตร์ชำติ” เพื่อเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวพร้อมกับกำรปฏิรูปและ
กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังจะช่วย
ยกระดับคุณภำพของประเทศไทยในทุกภำคส่วนและนำพำประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทำควำมรุนแรงของสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันทั้งปัญหำทำงเศรษฐกิจปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหำควำมขัดแย้งในสังคมรวมถึงสำมำรถ
รับมือกับภัยคุกคำม 

 
และบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตและสำมำรถเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยไปพร้อมๆกับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกได้ซ่ึงจะท ำให้ประเทศไทยยังคงรักษำบทบำทส ำคัญในเวทีโลกสำมำรถด ำรงรักษำควำมเป็นชำติที่มีควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงถ้วนหน้ำกันสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติซ่ึงคณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติก ำลังด ำเนินกำรยกร่ำงอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคนต้องกำรบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและมำตรกำรเฉพำะซ่ึงเป็นแนวทำงทิศทำงและวิธีกำรที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด ำเนินกำร
ไปพร้อมกันอย่ำงประสำนสอดคล้องเพื่อให้บรรลุ ซ่ึงสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกำรคือประเทศไทยม่ันคงม่ังคั่งและย่ังยืนในทุกสำขำของ
ก ำลังอ ำนำจแห่งชำติอันได้แก่กำรเมืองภำยในประเทศกำรเมืองต่ำงประเทศเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยำกำรทหำรวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรพลังงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชำติอันได้แก่กำรมีเอกรำชอธิปไตยและบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจรัฐกำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงย่ังยืนของสถำบันหลักของชำติกำรด ำรง
อยู่อย่ำงม่ันคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบกำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมม่ันคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของ
ประชำชนควำมย่ังยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมควำมม่ันคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน
ด้ำนควำมม่ันคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ 
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 ยุทธศำสตร์ชำติ 
 
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้นจ ำเป็นจะต้องมีกำร 

วำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำวและก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน
ดังนั้นจึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำวเพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมี
กำรบูรณำกำรและสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชนเอกชน
ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจ ำชำติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” 
เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้วคนไทยมีควำมสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีควำมมั่นคงเสมอ
ภำคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ๒๐ปีต่อจำกนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศำสตร์ได้แก่(๑) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง(๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
(๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสรำ้งโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยมีสำระส ำคัญของแต่ละ
ยุทธศำสตร์สรุปได้ดังนี้ 

-ยุทธศำสตรด์ำ้นควำมมัน่คงมีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำก
ภำยนอกรวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทยกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญอำทิ 

(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมืองขจัดคอร์รัปช่ันสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม 

(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

(๔ ) กำรพัฒนำระบบกลไกมำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับและรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ
สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ 



 26 
 
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติรักษำควำมม่ันคงของฐำน

ทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 

-ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัเพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำ
แล้วซ่ึงจ ำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนทั้ง
ในสำขำอุตสำหกรรมเกษตรและบริกำรกำรสร้ำงควำมม่ันคงและปลอดภัยด้ำนอำหำรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำรรวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคตทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำนอันได้แก่
โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรพัฒนำทุนมนุษย์และกำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐ
และภำคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญอำทิ 

(๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเชื่อม่ันกำร
ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำ
เพื่อให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำคและเป็นกำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกขึ้น 

(๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรบนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและบริกำรโดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศใน
ระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำและในภำคบริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพสะอำดและปลอดภัยของโลก 

- ภำคเกษตรโดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและย่ังยืนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรท ำกำรเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำร
พัฒนำอำชีพที่เข้มแข็งและกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและอำหำรคุณภำพสะอำดและปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรมโดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภำพสูงและพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพโดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำเพิ่มมูลค่ำและยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูง
ขึ้น 

- ภำคบริกำรโดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำยมีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิมเช่นกำรท่องเที่ยวและพัฒนำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ
ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอื่นๆเป็นต้น 

(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำน
และพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกลและพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร 

(๔) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและพัฒนำระบบเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วมมีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและ
เศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ 

(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในด้ำนกำรขนส่งด้ำนพลังงำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 

(๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศส่งเสริม
ควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนต่ำงๆเพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำงประเทศรวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำน
กำรต่ำงประเทศ 

-ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนเพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของ
ประเทศมีควำมพร้อมทำงกำยใจสติปัญญำมีควำมเป็นสำกลมีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคำรพกฎหมำยมี
คุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่ำควำมเป็นไทยมีครอบครัวที่ม่ันคงกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญอำท ิ
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(๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง 
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
-ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคมเพื่อเร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำและ

สร้ำงควำมม่ันคงให้ทั่วถึงลดควำมเหลื่อมล้ ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรมกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญอำท ิ
(๑) กำรสร้ำงควำมม่ันคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 

-ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้ำงควำม
ม่ันคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและมีควำมม่ันคงด้ำนน้ ำรวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติและพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญอำทิ 

(๑) กำรจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(๒) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง๒๕ลุ่มน้ ำเน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร

อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

-ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่
เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสมมีธรรมำภิ
บำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญอำท ิ

(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม 
(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสำกล 
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

 กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศเพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆใช้เป็นแนวทำง

ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆอำทิแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติแผนเฉพำะด้ำนต่ำงๆเช่น ด้ำน
ควำมม่ันคงเศรษฐกิจกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติกำรในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ให้มีควำมสอดคล้องกันตำมห้วง
เวลำนอกจำกนี้ยุทธศำสตร์ชำติจะใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำง 
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มีเอกภำพให้บรรลุเป้ำหมำยโดยจะต้องอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วนภำยใต้ระบบประชำรัฐคือควำมร่วมมือของ
ภำครัฐภำคเอกชนภำคประชำชนและประชำสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยจะได้มี กำรก ำหนดเกี่ยวกับบทบำทของ
ยุทธศำสตร์ชำติและแนวทำงในกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติเพื่อที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆจะสำมำรถขับเคลื่อนกำร
พัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่องและบูรณำกำร 
 

 ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ 
-สำระของยุทธศำสตร์ชำติก ำหนดวิสัยทัศน์ระยะยำวที่ชัดเจนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยและภำพในอนำคต

ของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ ำของร่วมกันสำมำรถถ่ำยทอดเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติสู่เป้ำหมำย
เฉพำะด้ำนต่ำงๆตำมระยะเวลำเป็นช่วงๆของหน่วยงำนปฏิบัติได้และมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้

-ระบบและกฎหมำยมีกฎหมำยรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและ
แผนในระดับต่ำงๆเพื่อให้ส่วนรำชกำรน ำยุทธศำสตร์ชำติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมำยด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณให้สำมำรถระดม
ทรัพยำกรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงมีบูรณำกำรและกรอบกฎหมำยที่จะก ำหนดให้กำรด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติมีควำมต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบในทุกระดับ 

-กลไกสู่กำรปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติและ
กำรติดตำมประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในกำรก ำกับดูแลบริหำรจัดกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และหน่วยงำนปฏิบัติจะต้องมีควำมเข้ำใจสำมำรถก ำหนดแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์พัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้สิ้นสุดลงและกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและยังไม่ประกำศใช้ แต่ได้ก ำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่๑๒เอำไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อมีควำม
สอดคล้องกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จึงได้น ำทิศทำงของแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติดังกล่ำวมำประกอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปีให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล  ซ่ึงทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่๑๒มีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 กรอบแนวคดิและหลกักำร 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภำวะ

แวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศอำทิกระแสกำรเปิด
เศรษฐกิจเสรีควำมท ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุกำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรงประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ
ทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำนเช่นปัญหำผลิตภำพกำร
ผลิตควำมสำมำรถในกำรแข่งขันคุณภำพกำรศึกษำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมเป็นต้นท ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒จึง
จ ำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญดังนี้ 

 
(๑) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม 
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(๓) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคดิกำรปฏิรูปประเทศ และ 
(๔) กำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 

 สถำนะของประเทศ 
-ด้ำนเศรษฐกิจ 

ปีแรกของแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๑เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ำกัดในกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจแม้ว่ำเศรษฐกิจของไทย
ในระยะที่ผ่ำนมำ (ยกเว้นช่วงวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจปี๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยำยตัวได้ดีเฉลี่ยประมำณร้อยละ๕ต่อปีจนท ำให้รำยได้
ประชำชำติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี๒๕๕๗มำอยู่ที่ประมำณ๑๙๖,๒๔๐บำทหรือประมำณ๖,๐๔๑ดอลลำร์สรอ. ต่อคนต่อปีซ่ึงท ำ
ให้ประเทศไทยได้ขยับฐำนะขึ้นมำเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง  (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ๘ปีที่ผ่ำนมำ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีควำมผันผวนโดยขยำยตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ๓.๒ชะลอจำกร้อยละ ๕.๗ในช่วงแผนพัฒนำฯ
ฉบับที่๙ซ่ึงต่ ำกว่ำศักยภำพของระบบเศรษฐกิจและต่ ำกว่ำระดับที่จะท ำให้ประเทศไทยหลุดจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงใน
ระยะเวลำอันควรโดยสำเหตุที่ส ำคัญประกำรหนึ่งมำจำกกำรชะลอตัวของกำรลงทุนโดยรวมอย่ำงต่อเนื่องดังจะเห็นได้จำกสัดส่วนกำร
ลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจำกร้อยละ๔๑.๓ในช่วงปี๒๕๓๔ – ๒๕๓๙เป็น
ร้อยละ๒๕.๕ในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗นอกจำกนี้เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภำคจะพบว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนของไทย
โดยเฉลี่ยในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อยู่ที่ประมำณร้อยละ๔.๙ต่ ำกว่ำสิงคโปร์และมำเลเซียซ่ึงมีระดับกำรพัฒนำที่สูงกว่ำไทย 

กำรปรบัโครงสรำ้งกำรผลติสูป่ระเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูงแต่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้ำงกำร
ผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่ำนจำกภำคเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรมำกขึ้น (สัดส่วนของภำคเกษตรอุตสำหกรรมและบริกำรใน
ปี๒๕๕๓ที่ระดับร้อยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เป็นร้อยละ๗.๒  ๒๘.๕และ ๖๔.๓ในปี๒๕๕๗ตำมล ำดับ) โดยภำคอุตสำหกรรมได้มีกำรสั่ง
สมองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องท ำให้มีกำรพัฒนำจำกอุตสำหกรรมขั้นปฐมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของเงินทุนต่ำงชำติมำ
เป็นอุตสำหกรรมพื้นฐำน (Supporting Industry) และอุตสำหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภำยใต้เครือข่ำยของบริษัทแม่ในต่ำงชำติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลำยเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูงขณะเดียวกันก็มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำก
ภำคเกษตรไปยังภำคอุตสำหกรรมและบริกำรที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงกว่ำท ำให้ผลิตภำพแรงงำนในระยะที่ผ่ำนมำยังเพิ่มในระดับที่
น่ำพอใจแต่กำรชะลอตัวของก ำลังแรงงำนและกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของก ำลังแรงงำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำประกอบกับผลิตภำพกำร
ผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระหว่ำงประเทศในระยะ
หลังลดลงซ่ึงสะท้อนมำที่ปริมำณกำรส่งออกรวมขยำยตัวช้ำลงจำกร้อยละ๙.๗ต่อปีในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
เป็นเฉลี่ยร้อยละ๑.๑ในช่วง๓ปีของแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำดพลังในกำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซ่ึงต้องอำศัยกำรผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของ
ตนเองมำกขึ้นแม้ว่ำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๐จะอยู่ในระดับที่น่ำพอใจก็ตำมแต่มี
แนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีที่ผ่ำนมำและยังมีควำมล่ำช้ำเม่ือเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนำประเทศในช่วงเวลำเดียวกันและสำมำรถ
ยกระดับกำรพัฒนำประเทศเข้ำสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงในช่วงก่อนหน้ำทั้งนี้กำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตรวมลดลงจำกร้อยละ
๓.๓๒ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๙เป็นร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๑ท ำให้ประเทศไทยจ ำเป็นต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตเพิ่มกำรลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรง
ขับเคลื่อนจำกผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำน 

กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรแก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำงกำร
รองรบัเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและกำรด ำเนินนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจในอนำคตแม้ว่ำเศรษฐกิจไทยจะประสบ
ปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี๒๕๒๔และ๒๕๔๐แต่กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำวินัยทำงกำรเงินและกำร
คลังท ำให้เสถียรภำพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพำะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำในระดับใกล้เคียง 
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กันอย่ำงไรก็ตำมเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็งของ เศรษฐกิจไทยและเอื้ออ ำนวยต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำ
อย่ำงต่อเนื่องเริ่มมีสัญญำณที่จะเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระยะยำวมำกขึ้นโดยเฉพำะหนี้สำธำรณะซ่ึงเพิ่มขึ้นจำก
เฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๐เป็นร้อยละ๔๒.๒ในช่วง๓ปีแรกของแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๑ชี้ให้เห็นว่ำแม้จะอยู่ภำยใต้
กรอบวินัยทำงกำรคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกผลของกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่ำนมำและจะเป็น
ข้อจ ำกัดต่อกำรใช้มำตรกำรทำงกำรคลังในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรพัฒนำศักยภำพกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก เนื่องจำกต่ำงประเทศมีพลังกำรขับเคลื่อน
มำกกว่ำไทยและประเทศไทยอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแข่งขันที่อยู่ตรงกลำงระหว่ำงประเทศที่มีควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนแรงงำนและกำร
ผลิตและประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยในปีพ .ศ. ๒๕๕๗ WEF 
(World Economic Forum) ได้จัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่๓๑จำก๑๔๔ประเทศและในปีพ.ศ. 
๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่๓๐จำก๖๑ประเทศชั้นน ำในขณะที่
ผลกำรวิจัยประเทศที่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจประจ ำปี๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซ่ึงด ำเนินกำร
โดยธนำคำรโลกนั้นประเทศไทยได้รับกำรจัดให้อยู่ในอันดับที่๒๖จำก๑๘๙ประเทศทั่วโลก 

สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับกำรยกระดับดีขึ้นจำกกำรผนึก
ก ำลังของหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยงให้เกิดควำมม่ันใจของภำคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ใน
ระดับต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรำยได้สูงโดยในปี๒๕๕๗อันดับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์อยู่ที่๔๗
และด้ำนเทคโนโลยีที่๔๔จำก๖๑ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับที่๓๗และ๔๓ ตำมล ำดับในปี๒๕๕๑และตลอด
ช่วงระยะเวลำ๑๔ปีที่ผ่ำนมำ (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่ำเฉลี่ยกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ๐.๑๗ต่อ 
GDP โดยในปี๒๕๕๖ (ข้อมูลล่ำสุด) ประเทศไทยมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๐.๔๘ต่อ GDP โดยเป็นกำร
ลงทุนวิจัยและพัฒนำจำกภำครัฐประมำณร้อยละ๕๓และจำกภำคเอกชนประมำณร้อยละ๔๗ขณะที่ประเทศที่พัฒนำแล้วเช่นเกำหลีใต้
ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกำออสเตรเลียมีค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำอยู่ที่ร้อยละ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี๒๕๕๕
ตำมล ำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศยังมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้ำวหน้ำโดยในปี๒๕๕๖บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำมีจ ำนวน๑๑คนต่อ
ประชำกร๑๐,๐๐๐คนซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนำแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ๒๐-๓๐คนต่อประชำกร๑๐,๐๐๐คน 

สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆด้ำนประกอบด้วยรูปแบบกำรขนส่งยังไม่สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนจำกทำงถนนเป็นทำงน ำและทำงรำงได้ตำมเป้ำหมำยและยังขำดกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร
ประปำยังขำดเอกภำพกำรให้บริกำรน้ ำประปำยังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภำคและมีแหล่งน้ ำดิบไม่เพียงพอกำร
ให้บริกำร ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมีรำคำค่อนข้ำงสูงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
และยังคงเผชิญกับควำมเสี่ยงด้ำนควำมม่ันคงทั้งในระยะสั้นและระยะยำวนอกจำกนั้นกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและ
กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนพลังงำนและ ICT อยู่ในระดับต่ ำและมีข้อจ ำกัดยังไม่สำมำรถพัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
นอกจำกนี้ด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำรรวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังขำด
ประสิทธิภำพโดยเฉพำะกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำกำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำรรักษำควำมปลอดภัยและข้อจ ำกัดต่อกำรท ำ
ธุรกิจใหม่และกำรประกอบกิจกำรในต่ำงประเทศตลอดจนบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ยังขำดควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนที่ตรงต่อควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมเช่นควำมรู้ด้ำนภำษำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีและควำมรู้ในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงประเทศเป็นต้น 
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 ด้ำนสังคม 

-โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพของ
ประชำกรในทุกช่วงวัยเนื่องจำกปัจจัยหลักๆได้แก่ 

(๑) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจ ำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็วมีพัฒนำกำรไม่สมวัยและกำรตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมลดลงจำก๖.๓ คนในช่วงปี๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น๑.๖๒คนในช่วงปี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และ
คำดว่ำในปี๒๕๘๓จะลดลงเหลือเพียง๑.๓คน 

(๒) ก ำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลงและแรงงำนกว่ำร้อยละ๓๐เป็นประชำกรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะทีผ่ลติภำพแรงงำนยงัเพิ่มขึน้ชำ้ซึง่จะเปน็ขอ้จ ำกดัตอ่กำรพฒันำในระยะตอ่ไปก ำลังแรงงำนของไทยมีจ ำนวน๓๘.๙ล้ำนคนในช่วงปี
๒๕๕๕-๒๕๕๗และเริ่มลดลงร้อยละ๐.๑ในปี๒๕๕๖และร้อยละ ๐.๒ในปี๒๕๕๗ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปี
ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ำกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนเช่นมำเลเซีย๑เท่ำตัวและสิงคโปร์๕เท่ำตัวและก ำลังแรงงำน
กว่ำร้อยละ๖๕.๑มีกำรศึกษำระดับมัธยมต้นและต่ ำกว่ำนอกจำกนี้ก ำลังแรงงำนกลุ่มเจเนอเรชั่น Yซ่ึงมีจ ำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชำกร
ในปี ๒๕๕๓มีลักษณะควำมเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบกำรประกอบอำชีพและอัตรำกำรเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนำคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่ เพิ่ม
มำกขึน้ขณะทีผู่ส้งูอำยุจ ำนวนมำกยงัมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำก ๑๐.๓ล้ำนคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี 
๒๕๕๘เป็น ๒๐.๕ล้ำนคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓กำรเพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยจะส่งผลต่อภำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
ดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในก ำลังแรงงำนเพิ่มขึ้นแต่มีรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยเนื่องจำกมีกำรออมน้อยและแหล่ ง
รำยได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ของรำยได้ทั้งหมดมำจำกกำรเกื้อหนุนของบุตร 

-ครวัเรอืนไทยโดยเฉลีย่มขีนำดลดลงและรปูแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้นอัตรำกำร
เจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนำดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจำก ๓.๖คนในปี ๒๕๔๓เหลือ ๓คนในปี ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุ่น
และครัวเรือนแหว่งกลำงมีกำรขยำยตัวมำกที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป
ท ำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อกำรล่มสลำย 

-คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพกำรเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอำยุคำดเฉลี่ยสูงขึ้น
อำยุคำดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗เพศชำย ๗๑.๓ปีเพศหญิง ๗๘.๒ปีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำกโรคและกำรบำดเจ็บ
เนื่องจำกโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่ำงไรก็ตำมคนไทยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำสูงขึ้นจ ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรวัย
แรงงำนอำยุ ๑๕.๕๙ปีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีกำรศึกษำเฉลี่ย ๘.๙ปีขณะที่คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ ำ
สะท้อนได้จำกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐำน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่ำเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐นอกจำกนี้คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมโดยผลกำรวิจัยและกำรส ำรวจต่ำงๆพบว่ำปัญหำส ำคัญที่สุดคือควำมซ่ือสัตย์สุจริตและกำร
ทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่ำต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

-สถำนกำรณค์วำมยำกจนมแีนวโนม้ลดลงแตย่งัคงมคีวำมเหลือ่มล้ ำของกำรกระจำยรำยได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องจำกร้อยละ ๔๒ในปี๒๕๔๓เหลือร้อยละ ๑๐.๙ในปี ๒๕๕๖แต่ควำมยำกจนยังกระจุกตัวหนำแน่นในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภำคเหนือขณะที่ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อยค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค  (Gini Coefficient) ด้ำน
รำยได้ลดลงจำก ๐.๔๘๔ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ในปี ๒๕๕๖ อย่ำงไรก็ตำมควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวยที่สุดกับ
กลุ่มคนจนที่สุดแตกต่ำงกันถึง ๓๔.๙เท่ำในปี ๒๕๕๖โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรำยได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ของรำยได้
ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรำยได้เพียงร้อยละ ๑.๑สำเหตุพื้นฐำนที่ส ำคัญจำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล
ส่งผลให้กำรกระจำยประโยชน์ของกำรพัฒนำไปยังกลุ่มคนต่ำงๆในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชำกรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
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- ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็น ปัญหำส ำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมำจำก 

(๑) ควำมเหลือ่มล้ ำดำ้นสนิทรพัยท์ั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียง
ส่วนน้อยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีกำรถือครองที่ดินมำกที่สุด    มีสัดส่วนกำรถือครอง
ที่ดินสูงกว่ำกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีกำรถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗เท่ำเนื่องจำกปัญหำกรรมสิทธิ์ที่ดินและกำรขำด
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินว่ำงเปล่ำของภำครัฐ 

(๒) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขณะที่โอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี
ยังมีควำมแตกต่ำงกนัตำมฐำนะของกลุ่มประชำกรระหว่ำงเขตเมือง-ชนบทและระหว่ำงภูมิภำคมีปัจจัยหลักมำจำกปัญหำเรื่องค่ำครอง
ชีพและกำรเดินทำงไปศึกษำโดยกลุ่มประชำกรร้อยละ ๑๐ที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
มำกกว่ำกลุ่มประชำกรร้อยละ ๑๐ที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมำณ ๑๙.๑เท่ำนักศึกษำในเขตเมืองมีโอกำสสูงกว่ำนักศึกษำใน
เขตชนบทประมำณ ๒.๒เท่ำ 

(๓) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค โดยเฉพำะกำรกระจำย
ทรัพยำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขอำทิจำกกำรส ำรวจทรัพยำกรสำธำรณสุขในปี ๒๕๕๖พบว่ำอัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกร
ระหว่ำงกรุงเทพฯและภำคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำงกันถึง๓.๖เท่ำ 

(๔) ควำมเหลือ่มล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำนแรงงำนอิสระเข้ำถึงกำรคุ้มครองมำกขึ้น
จำกกำรเข้ำถึงกำรประกันตนตำมมำตรำ ๕๐ที่เพิ่มขึ้นจำก ๑.๒๙ล้ำนคนในปี ๒๕๕๕เป็น ๒.๔๗๑ล้ำนคนในปี ๒๕๕๗ท ำให้แรงงำนใน
ระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ในปี ๒๕๕๗อย่ำงไรก็ตำมแรงงำนในระบบได้รับค่ำจ้ำงเฉลี่ยสูงกว่ำแรงงำนนอกระบบประมำณ 
๒.๑เท่ำในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมเนื่องจำกประชำชนไม่เข้ำใจกฎหมำยเข้ำไม่ถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมและหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมขำดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำนนอกจำกนี้ผู้มีรำยได้น้อยมักไม่ได้รับควำมเป็นธรรมไม่
สำมำรถต่อสู้คดีจำกกำรที่ไม่สำมำรถรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน 

-คนไทยมีควำมมั่นคงทำงสังคมมำกขึ้นจำกกำรที่คนไทยกว่ำร้อยละ ๙๙.๙ได้รับควำมคุ้มครองทำงด้ำนสุขภำพโดย
อยู่ภำยใต้ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำร้อยละ ๗๓.๘ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจร้อยละ ๗.๑ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกำสมีหลักประกันทำงรำยได้ม่ันคงขึน้และมีควำมครอบคลุมมำกขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ผู้สูงอำยุ
ได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตำมช่วงอำยุ ๘.๓ล้ำนคนจำกผู้สูงอำยุทั้งประเทศ ๑๐.๔ล้ำนคนส่วนผู้พิกำร
ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐บำทครอบคลุมผู้พิกำรร้อยละ ๘๙.๕และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกำสที่อยู่ในครอบครัวยำกจน
ให้ได้รับกำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพภำยใต้โครงกำรอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่ำงไรก็ตำมสวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัยยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและผู้ยำกไร้แม้ว่ำรัฐจัดสวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัยภำยใต้โครงกำรต่ำงๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและรำยได้ปำน
กลำงยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ครัวเรือนอย่ำงไรก็ตำมรัฐเริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยแก่ผู้สูงอำยุ
โดยเฉพำะผู้ที่มีรำยได้น้อยและผู้ยำกไร้ 

-วัฒนธรรมอนัดงีำมของไทยเริม่เสื่อมถอยและสงัคมไทยมแีนวโนม้เปน็สงัคมพหวุฒันธรรมมำกขึ้นอำทิกำรให้คุณค่ำ
กับควำมสนุกสนำนและควำมสะดวกสบำยละเลยเรื่องวินัยมีควำมเห็นแก่ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขำดควำมรับผิดชอบ
นอกจำกนี้ยังมีแนวโน้มกำรเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพำะกำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงชำติที่ก่อให้เกิดกำรน ำเอำวัฒนธรรมต้นทำง
ผสมผสำนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

-ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบควำมต้องกำรของชุมชนด้วย
ตนเองได้ดีขึ้นโดยมีกระบวนกำรจัดท ำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณำกำรเป็นแผนต ำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนำอ ำเภอและแผนพัฒนำจังหวัดเพื่อให้ได้รับกำรสนับสนุนทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้และงบประมำณใน
กิจกรรมที่เกินควำมสำมำรถของชุมชนมีกำรรวมกลุ่มท ำกิจกรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยเพิ่มขึ้น 
จำก ๑๔๒,๖๓๒แห่งในปี ๒๕๕๕เป็น ๑๕๒,๓๗๗แห่งในปี ๒๕๕๖ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอำชีพร้อยละ ๓๒.๕๑ขององค์กร
ทั้งหมดและองค์กรกำรเงินร้อยละ ๒๖.๗๗ 
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-ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกัน ส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคมในช่วงระยะเวลำกว่ำ ๑๐ปีที่

ผ่ำนมำควำมขัดแย้งในเชิงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของกลุ่มต่ำงๆที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้นน ำไปสู่ควำมสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและ
ส่งผลกระทบสภำพจิตใจของประชำชนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-ทรัพยำกรธรรมชำติสว่นใหญถ่กูน ำไปใชใ้นกำรพัฒนำจ ำนวนมำกก่อให้เกิดควำมเสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิด

ปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่ำไม้ลดลงเนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่เพิ่มมำกขึ้นท ำให้ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรผลิตทำง

กำรเกษตรกำรอยู่อำศัยและกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วยพื้นที่ป่ำไม้จึงถูกบุกรุกท ำลำยมำกขึ้นโดยพื้นที่ป่ำไม้
ลดลงจำก ๑๗๑.๐๒ ล้ำนไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔เป็น ๑๐๒ล้ำนไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ใน
ปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรมท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำมทรัพยำกรดินและที่ดินมีปัญหำ
ควำมเสื่อมโทรมของดินจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภำพกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน
นอกจำกนี้ยังมีปัญหำพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขำซ่ึงมีข้อจ ำกัดในกำรน ำไปใช้ประโยชน์กำรใช้ทรัพยำกรที่ดินของประเทศยังไม่มี
ประสิทธิภำพและขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำรบริหำรจัดกำรที่ดินมีปัญหำควำมไม่เป็นธรรมและกำรกระจำยสิทธิ
กำรถือครองที่ดินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพก ำลังตกอยู่ภำยใต้ภำวะถูกคุกคำมโดยมีสำเหตุมำจำกกำรสูญเสียระบบนิเวศป่ำไม้อย่ำง
ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 

(๓) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกท ำลำยและมีกำรเปลี่ยนสภำพไปใช้ประโยชน์อื่นๆจ ำนวนมำก
เช่นกำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่งโดยเฉพำะกำรท ำนำกุ้งกำรขยำยตัวของเมืองและอุตสำหกรรมท ำให้พื้นที่ป่ำชำยเลนลดลงจำกปี ๒๕๐๔ที่มี
พื้นที่ป่ำชำยเลนกว่ำ ๒.๓ล้ำนไร่เหลือเพียง ๑.๕ล้ำนไร่ในปี ๒๕๕๒คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ ๓๔.๘ท ำให้รัฐเริ่มมีนโยบำยปกป้องป่ำชำย
เลนอย่ำงจริงจังโดยไม่อนุญำตกำรต่อสัมปทำนบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔และห้ำมกำรใช้ประโยชน์อื่นๆอย่ำงไรก็ตำมในระหว่ำงปี
๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่ำป่ำชำยเลนมีสภำพดีขึ้นในปี ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมำณเพียง ๑.๖๑ล้ำนตันลดลงจำกปี ๒๕๔๙ที่มี
ปริมำณ ๒.๔๒ล้ำนตันในขณะที่พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งของประเทศไทยยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำร
สัตว์น้ ำที่เพิ่มมำกขึ้น 

(๔) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรแต่ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนดีขึ้น ควำม
ต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ปีที่ผ่ำนมำแต่กำรผลิตพลังงำนเชิงพำณิชย์เพื่อกำรบริโภคภำยในประเทศไม่เพียงพอ
กับควำมต้องกำรท ำให้ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ต้องน ำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖อยู่ที่ระดับ๑.๐๘ล้ำนบำร์เรล
เทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๕๔ของควำมต้องกำรใช้ในปี ๒๕๕๕และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ของ GDP โดยน้ ำมันดิบมีกำร
น ำเข้ำสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ของกำรน ำเข้ำพลังงำนทั้งหมดขณะที่กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในปี๒๕๕๕เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตรำกำร
เพิ่มขึ้นของกำรใช้พลังงำนต่ ำกว่ำอัตรำขยำยตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕กำรเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ขณะที่มีกำรใช้พลังงำน
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖ 

(๕) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำรประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ลุ่มน้ ำ
หลักน้ ำท่ำตำมธรรมชำติมีปริมำณรวม ๒๘๕,๒๒๗ล้ำนลูกบำศก์เมตรขณะที่กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ ำในประเทศมีควำมจุคิดเป็นร้อย
ละ ๒๘ของปริมำณน้ ำท่ำธรรมชำติมีแอ่งน้ ำบำดำลทั้งหมด ๒๗แอ่งน้ ำบำดำลมีปริมำณกำรกักเก็บในน้ ำบำดำลรวมประมำณ ๑.๑๓ล้ำน
ล้ำนลูกบำศก์เมตรมีศักยภำพที่จะพัฒนำขึ้นมำใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมำณน้ ำบำดำลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้มีข้อจ ำกัดในเรื่องของควำมคุ้มทุนเนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำรสูบน้ ำ และกำรด ำเนินกำร
ส ำรวจสูงขณะที่ภำพรวมควำมต้องกำรใช้น้ ำในประเทศในป ี๒๕๕๗มีจ ำนวนประมำณ ๑๕๑,๗๕๐ล้ำนลูกบำศก์เมตรโดยที่ศักยภำพของ 
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กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำของภำคส่วนต่ำงๆมีจ ำนวน ๑๐๒,๑๔๐ล้ำน ลูกบำศก์เมตรและยังไม่สำมำรถจัดสรรน้ ำตำมควำมต้องกำรได้อีก
ประมำณ ๔๙,๖๑๐ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

 
-ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  

(๑) ปัญหำขยะมลูฝอยยงัไมไ่ดร้บักำรแกไ้ขอยำ่งมปีระสทิธิภำพแนวโน้มอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อ
คนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจำก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๗ สถำนที่ก ำจัดขยะแบบถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรมีเพียงร้อยละ ๑๙และมีกำรน ำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ๑๘ ท ำให้มีปริมำณขยะสะสมตกค้ำงเพิ่มสูงขึ้นถึง  
๑๙.๙ล้ำนตันในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตรำยในปี ๒๕๕๗มีประมำณ ๒.๖๙ล้ำนตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐
ต่อปีเนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วส่งผลให้ในอนำคตอำจต้องประสบปัญหำกำรก ำจัดซำกของ
เสียเหล่ำนี้หำกภำครัฐไม่มีมำตรกำรหรือมีกฎหมำยควบคุมกำรรีไซเคิลขยะอย่ำงครบวงจรขณะที่กำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำก
ภำคอุตสำหกรรมสำมำรถจัดกำรได้ประมำณร้อยละ ๗๐โดยภำคอุตสำหกรรมมีกำรน ำของเสียอันตรำยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่มำกขึ้น
แต่ยังพบกำรลักลอบทิ้งกำกอุตสำหกรรมในหลำยพื้นที่อย่ำงต่อเนื่องเนื่องจำกต้นทุนในกำรก ำจัดสูง 

(๒) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้นในปี๒๕๕๗พบสำรมลพิษทำงอำกำศ
เกินค่ำมำตรฐำนในหลำยพื้นที่ของประเทศและที่เป็นปัญหำส ำคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊ำซโอโซนและสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) โดยมี
พื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มำบตำพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในขณะที่พื้นที่อื่นเช่นกรุงเทพฯปทุมธำนี
เชียงใหม่ขอนแก่นพบสำรเบนซินเกินค่ำมำตรฐำนแต่ส่วนใหญ่มีปริมำณลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำซ่ึงได้รับผลดีจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำน
น้ ำมันเชื้อเพลิงเม่ือต้นปี ๒๕๕๗ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครกำรที่ปัญหำฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมำณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลกำร
ปรับปรุงมำตรฐำนน้ ำมันเชื้อเพลิงจำก EURO ๓เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕และกำรปรับปรุงระบบขนส่งสำธำรณะและทำงจักรยำน
กำรเข้มงวดกับกำร 
ตรวจจับรถควันด ำอย่ำงไรก็ตำมปัญหำมลพิษทำงอำกำศในพื้นที่มำจำกสำเหตุหลักคือปริมำณรถยนต์จ ำนวนมำกส ำหรับมลพิษจำก
หมอกควันในพื้นที่ภำคเหนือตอนบนพบว่ำสถำนกำรณ์ดีขึ้นเป็นล ำดับโดยควำมร่วมมือและกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชำชนดีขึ้น 

(๓) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำในช่วง๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นสำเหตุส ำคัญมำจำกกำรชะหน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้ำงจำกกำรเกษตรและกำรปศุสัตว์และกำรระบำยน้ ำเสียจำกชุมชนระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนมีจ ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวและกำรเจริญเติบโตของชุมชนโดย
ปัจจุบันมีปริมำณน้ ำเสียจำกชุมชน ๑๐.๓ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรองรับน้ ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแต่อัตรำกำรเติบโตลดลงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกจำกสำขำพลังงำนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้พลังงำนที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
ของประเทศจำกรำยงำนแห่งชำติฉบับที่ ๒กำรจัดท ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่ำประเทศไทยมีกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกในปี ๒๕๓๓ปริมำณ๒๒๙.๐๘ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำและเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำใน
ปี๒๕๔๗โดยปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ต่อปีอย่ำงไรก็ตำมอัตรำกำรเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่ำน
มำทั้งนี้เนื่องมำจำกมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกต่ำงๆที่มีกำรด ำเนินงำนเพิ่มมำกขึ้นในประเทศประกอบกับกำรกักเก็บก๊ำซเรือน
กระจกในภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นร้อยละ ๑.๑จึงส่งผลให้ภำคดังกล่ำวเป็นภำคที่มีควำมส ำคัญมำกใน
กำรเพิ่มกำรดูดกลับและช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

-ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรงมำกขึ้นส่ง ผลกระทบต่อภำค
กำรผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัยแล้งวำตภัยและดินถล่มสร้ำงควำมเสียหำยนับเป็นมูลค่ำกว่ำหม่ืนล้ำนบำทอัน
เป็นผลกระทบมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงอุทกภัยมีแนวโน้มและควำมถี่มำก 
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ขึ้นซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคน ไทยเป็นประจ ำทุกปีในมิติของจ ำนวนประชำกรเสี่ยงภัยจะพบว่ำ
ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชำติที่ส่งผลกระทบต่อประชำกรเป็นจ ำนวนมำกกว่ำภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้ ำท่วมเป็นภัยธรรมชำติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล ำดับประเทศที่มีควำมเสี่ยงต้นๆของโลก 

 

 ด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพกลไกกำรพฒันำ 
-ด้ำนธรรมำภิบำล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วนจำกกำรประเมินผ่ำนดัชนีควำม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่ำสังคมไทยในภำพรวมมีควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปำนกลำงในปี ๒๕๕๖แต่
องค์ประกอบด้ำนสังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไขสถำนกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็นของประเทศ
ไทยที่จะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วนเนื่องจำกสถำนกำรณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลของ
สังคมไทยหลักธรรมำภิบำลตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดีพ .ศ. ๒๕๕๒มี
อย่ำงน้อย ๖ประกำรคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักควำมโปร่งใส (๔) หลักควำมมีส่วนร่วม (๕) หลักควำม
รับผิดชอบ (๖) หลักควำมคุ้มค่ำขณะนี้ได้มีกำรสะสมตัวและลุกลำมสู่ทุกภำคส่วนได้แก่ภำคกำรเมืองทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่นที่มี
กำรซ้ือสิทธิ์ขำยเสียงมีกำรทุจริตเพื่อให้ได้รับกำรเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงำนภำครัฐมีระบบกำร
บริหำรงำนที่ไม่เป็นธรรมำภิบำลมีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบหำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องภำคธุรกิจบำงส่วนมีกำรร่วมมือ
กับนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรกระท ำกำรทุจริตเพื่อให้ได้งำนจำกภำครัฐปิดงำนอย่ำงรวดเร็วผูกขำดทำงธุรกิจหลีกเลี่ยงภำษีขำดควำม
รับผิดชอบต่อผู้บริโภคภำคประชำชนมีแนวโน้มยอมรับกำรทุจริตต่ำงๆที่ตนเองได้ รับประโยชน์มำกขึ้นสถำบันทำงศำสนำบำงส่วน
ประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญหำกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของส่วนรวมขำดควำมโปร่งใสปล่อยให้คนบำงกลุ่มใช้
ศำสนำเป็นเครื่องมือแสวงหำประโยชน์สื่อมวลชนหลำยส ำนักวำงตัวไม่เป็นกลำงไม่แสดงบทบำทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือปกปิด
ข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จำกกลุ่มนำยทุนและนักธุรกิจกำรเมืองจนไม่สำมำรถรักษำจริยธรรมหรือจรรยำบรรณของวิชำชีพได้ 

(๒) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอย่ำงต่อเนื่องพบว่ำบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมำภิบำลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ถือว่ำอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี 
๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่ำบริษัทจด
ทะเบียนไทยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อโอกำสในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงควำมเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุน
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

-ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
(๑) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

พ.ศ. ๒๕๓๔ได้จัดระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ส่วนได้แก่บริหำรรำชกำรส่วนกลำงบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค
และบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักกำรกระจำยอ ำนำจที่ส่วนกลำงได้มอบอ ำนำจระดับหนึ่งให้ประชำชนในท้องถิ่นไปด ำเนินกำร
ปกครองตนเองอย่ำงอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยของประเทศทั้งสำมส่วนนี้อยู่ในกำรควบคุมและบริหำรงำนของคณะรัฐมนตรีซ่ึงมี
หน้ำที่รับผิดชอบบริหำรรำชกำรแผ่นดินรวมไปถึงกำรก ำหนดนโยบำยเพื่อให้ข้ำรำชกำรน ำไปปฏิบัติทั้งนี้กำรปฏิรูประบบรำชกำรที่เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนในโครงสร้ำงของหน่วยรำชกำรเกิดขึ้นจำกพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. ๒๕๔๕มีกำร
ก ำหนดส่วนรำชกำรไว้เป็น ๒๐ กระทรวงและส่วนรำชกำรไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง 

(๒) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไขกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่อปท. 
ในระยะที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพ .ศ. ๒๕๔๐และ ๒๕๕๐และตำมแผนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 
๑และฉบับที่ ๒นอกจำกนั้นมีกำรใช้งบประมำณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรถ่ำยโอนภำรกิจหน้ำที่และเพิ่มรำยได้ในกำร 
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ด ำเนินงำนของอปท. โดยในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๔๓สัดส่วนของ รำยได้ของท้องถิ่นต่อรำยได้รัฐบำลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ในปีงบประมำณ ๒๕๕๐และร้อยละ ๒๘.๒๑ในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจไปแล้วตำม
แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่อปท. ฉบับที่ ๑จ ำนวน ๑๘๕ภำรกิจจำกภำรกิจที่จะต้องถ่ำยโอน ๒๔๕ภำรกิจ
และถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรฯฉบับที่ ๒จ ำนวน ๗๕งำน/กิจกรรมจำก ๑๑๔งำน/กิจกรรมและถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำนวน ๙.๘๕๐คนแบ่งเป็นข้ำรำชกำร ๑,๓๗๘คนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๕,๒๙๕คนข้ำรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุขซ่ึงประจ ำอยู่ที่สถำนีอนำมัยจ ำนวน ๗๙คนและลูกจ้ำงประจ ำ ๓,๐๙๘คนอย่ำงไรก็ตำมยังมีปัญหำที่ต้องกำรกำร
แก้ไขเช่นกำรทับซ้อนของอ ำนำจหน้ำที่และเขตพื้นที่ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเทศบำลหรือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท ำ
ให้กำรจัดบริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนยังขำดควำมสมดุลปัญหำกำรซ้ือเสียงท ำให้กำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขำดควำมชอบธรรม
และปัญหำกำรขำดแคลนรำยได้ของอปท. ซ่ึงรำยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภำพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ของรำยได้รัฐบำลใน
ปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๔๙และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ในปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕๕๙ท้องถิ่นจ ำเป็นต้องพึ่งพำเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลคิด
เป็นร้อยละ ๓๘.๕๒และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตำมล ำดับส่งผลให้อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหนำแน่นเช่นกำรเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสำหกรรมกำรค้ำกำรบริกำรกำรเป็นพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
รองรับกำรเติบโตของเมืองและกำรเพิ่มขึ้นของประชำกรแฝงและแรงงำนต่ำงด้ำวได้อย่ำงมีขอบเขตจ ำกัด 

 
-ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำกพัฒนำกำรของกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจำกในอดีตที่มีรูปแบบกำรทุจริตจัดซ้ือจัดจ้ำงรับสินบนซ่ึงสำมำรถตรวจสอบหำหลักฐำน
จับผิดมำลงโทษได้เนื่องจำกมีควำมซับซ้อนไม่มำกเท่ำกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีควำมเสียหำยจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นขนำดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้ำนบำทอันเนื่องจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมำกขึ้น
ในช่วงที่รัฐเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรหำประโยชน์จำกธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีควำมซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำกไม่ว่ำจะเป็นองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชนและ
มำตรกำรต่ำงๆที่ออกมำรวมทั้งกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรตรวจสอบจำกองค์กรต่ำงๆยังไม่สำมำรถที่จะเข้ำไปแก้ไขปัญหำ
เหล่ำนี้ได้ดังปรำกฏตำมดัชนี 
ภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติพบว่ำประเทศไทย
ได้ ๓๘คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนนอยู่อันดับที่ ๘๕จำกกำรจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่ำประเทศไทยมี
คะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ที่ได้ ๓๕คะแนนอยู่อันดับ ๑๐๒โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอำเซียนพบว่ำประเทศไทยมี
คะแนนเท่ำกับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนนและมำเลเซียได้ ๕๒คะแนน (คะแนนมำกหมำยถึงมีคอร์รัปชัน
น้อย) 
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 บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคต ประเทศไทย 
-บริบทภำยใน 

ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 
ภำยใต้สมมติฐำน (๑) แนวโน้มกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 

๑๒และร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๓ (๒)กำรลงทุนภำครัฐขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓)รำคำน ำมันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลำร์
สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ดอลลำร์สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภำพ
กำรผลิตรวมขยำยตัวร้อยละ ๒.๑โดยผลิตภำพกำรผลิตภำคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๒.๐และภำคบริกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕)กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕และ (๖) ก ำลังแรงงำนลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตำมล ำดับภำยใต้สมมุติฐำนเหล่ำนี้เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ปี
ข้ำงหน้ำมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ำกลำงของกำรประมำณกำรร้อยละ ๓.๘ซ่ึงท ำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สำมำรถขยับฐำนะขึ้นเป็นประเทศรำยได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจ
ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) กำรขยำยตัวในกรณีฐำนดังกล่ำวท ำให้เศรษฐกิจไทยมีควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ภำยใต้กับดักประเทศรำยได้ปำน
กลำงอย่ำงถำวรมำกขึ้นเม่ือค ำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยำวโดยเฉพำะ (๑) กำรลดลงของก ำลังแรงงำนที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 
๑.๐ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๔ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น  (๒) ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรยกระดับฐำนะประเทศเข้ำสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงจะลดลงตำมกำรเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนของประชำกรผู้สูงอำยุ (๓) จ ำนวนประชำกรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์และกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรในประเทศขยำยตัวช้ำลง 

(๔) กำรเพิ่มขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆที่กำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุช้ำ
กว่ำไทย (๕) ภำระกำรใช้จ่ำยเพื่อดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำประเทศเพื่อยกระดับฐำนะกำรพัฒนำ
ประเทศมีข้อจ ำกัดมำกขึ้น (๖) เกณฑ์รำยได้ขั้นต่ ำส ำหรับกำรเป็นประเทศรำยได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมำณ ๑๐๐-๒๐๐
ดอลลำร์สรอ. ต่อคนต่อปีตำมกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้และมำตรฐำนกำรครองชีพของประเทศส ำคัญๆเงื่อนไขดังกล่ำวท ำให้ประเทศไทยมี
ควำมสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถหำรำยได้ที่เพียงพอในกำรที่จะท ำให้คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพมีควำมภำคภูมิมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชำคมภูมิภำคและในเวทีโลก 

-กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทยส่งผลให้อัตรำกำรพึ่งพิงของประชำกรวัยแรงงำนต้องแบกรับกำร

ดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชำกรวัยแรงงำน ๕คนที่มีศักยภำพแบกรับผู้สูงอำยุ ๑ คนและคำดกำรณ์ว่ำในปี ๒๕๘๓จะ
เหลือประชำกรวัยแรงงำนเพียง ๑.๗คนแบกรับผู้สูงอำยุ ๑คนกำรขำดแคลนก ำลังแรงงำนท ำให้ต้องน ำเข้ำแรงงำนไร้ทักษะจำกประเทศ
เพื่อนบ้ำนซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทยในด้ำนกำรยกระดับรำยได้และทักษะฝีมือแรงงำนจะช้ำลงผลิตภำพแรงงำนไทยอำจ
เพิ่มขึ้นช้ำปัญหำกำรค้ำมนุษย์และกำรขำดกำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนที่จ ำเป็นซ่ึงจะเป็นปัญหำต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต
ของคนไทยอำทิอำชญำกรรมโรคระบำดและภำระทำงกำรคลังของระบบบริกำรทำงสังคม อย่ำงไรก็ตำมนับเป็นโอกำสในกำรพัฒนำ
สินค้ำและบริกำรธุรกิจบริกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้นสศช . จะค ำนวณใหม่อีกครั้งเม่ือกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลในแบบจ ำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ ำในปี ๒๕๔๖ซ่ึงอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลำร์สรอ. ต่อคนต่อปี 

-ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ควำมเหลื่อมล้ ำเป็นปัญหำส ำคัญในสังคมไทยทั้งควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ

และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติน ำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศที่ลดทอนควำมเข้มแข็งทำง
เศรษฐกิจและควำมม่ันคงทำงสังคมจำกกำรกระจำยรำยได้และผลประโยชน์ของกำรพัฒนำไปยังกลุ่มคนต่ำงๆในสังคมบำงพื้นที่และ
บำงสำขำกำรผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกำสและรำยได้สูงท ำให้สัดส่วนรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวย
ร้อยละ ๑๐ของประชำกรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ของประชำกรมีควำมแตกต่ำงกันถึง ๓๔.๙เท่ำในปี ๒๕๕๖นอกจำกนี้ควำมเหลื่อม 
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ล้ ำยังส่งผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆอำทิปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นคน ยำกจนขำดโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและสำธำรณสุขที่มี
คุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกำรแย่งชิงทรัพยำกรกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด 

-ควำมเป็นเมือง 
กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ควำมเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดควำมแออัดของเมืองหลวงและ

เมืองหลักอันเป็นกำรกระจำยควำมเจริญสู่พื้นที่นั้นๆจึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อรองรับ
กำรเติบโตของเมืองกำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรท้องถิ่นทั้งปัจ จัยกำรผลิตและแรงงำนไปสู่ภำคกำรค้ำบริกำรและอุตสำหกรรม
ตลอดจนกำรแสวงหำเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงจะส่งผลต่อกำรลดลงและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกร
ท้องถิ่นกำรลดลงของแรงงำนในภำคเกษตรรวมทั้งปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสำหกรรมทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกรและแรงงำนในพื้นที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงไรก็ตำมกำรผลิตและกิจกรรมทำง
เศรษฐกิจที่มีขนำดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรคนในเมืองที่มำกขึ้นจะส่งผลให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำดกำรขนส่งมีต้นทุน
ต่ ำลงและกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคจะมีควำมคุ้มค่ำมำกขึ้นนอกจำกนี้ควำมต้องกำรแรงงำนที่มำกขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท ำให้
จ ำเป็นต้องมีกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำในพื้นที่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวนมำก 

-กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่ำงรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘วำงกรอบดำ้นกำรบรหิำรจดักำรภำครัฐเอื้อต่อกำร

พัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘มีมำตรำส ำคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำร
และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำอำทิมำตรำ ๖๙หน่วยงำนของรัฐองค์กำรเอกชนหรือองค์กรใดที่ด ำเนินกิจกรรมโดยใช้
เงินแผ่นดินมีหน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อสำธำรณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตำมและตรวจสอบมำตรำ ๘๒
รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพื้นฐำนแห่งรัฐและต้องจัดระบบงำนรำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอื่นให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
พัฒนำและสร้ำงโอกำสเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมอย่ำงย่ังยืนกระจำยอ ำนำจและจัดภำรกิจอ ำนำจหน้ำที่และ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภำพทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนฯลฯมำตรำ ๘๙รัฐต้องด ำเนินนโยบำยกำรเงินกำรคลังและงบประมำณ
ภำครัฐโดยยึดหลักกำรรักษำวินัยและควำมย่ังยืนทำงกำรคลังและกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดินอย่ำงคุ้มค่ำจัดให้มีระบบกำรเงินกำรคลังเพื่อ
สังคมมีระบบภำษีอำกรที่มีควำมเป็นธรรมมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภำคประชำสังคมให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐสถำบันทำงสังคมอำทิมูลนิธิ
สถำบันกำรศึกษำหน่วยงำนวิจัยต่ำงๆน ำเสนอผลกำรติดตำมวิเครำะห์ สังเครำะห์เรื่องที่เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรประเทศและกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำทั้งประเด็นธรรมำภิบำลกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งกำรคอร์รัปชั่นขนำดใหญ่และคอร์รัปชั่นภำค
ครัวเรือนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจเพื่อรำยงำนข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สำธำรณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มี
อ ำนำจภำครัฐหันมำพิจำรณำทบทวนแนวนโยบำยมำตรกำรและกลไกกำรท ำงำนต่ำงๆให้เหมำะสมมำกขึ้น 

 บรบิทภำยนอก 
-กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 

องค์กำรสหประชำชำติประเมินสถำนกำรณ์ว่ำในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุหมำยถึงกำรมีประชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ ๑๐ของประชำกรรวมทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนำแล้ว
จะใช้ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงยำวนำนในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเช่นญี่ปุ่นอเมริกำยุโรปขณะที่กลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำจะมีระยะเวลำ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรดังกล่ำวค่อนข้ำงสั้นกว่ำสะท้อนถึงระยะเวลำในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่สั้น
กว่ำประเทศพัฒนำแล้วค่อนข้ำงมำกโดยกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุจะส่งผลให้มีกำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศและมีกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนต่ำงด้ำวมำกขึ้นนอกจำกนี้มีควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่เหมำะกับผู้สูงอำยุมำกขึ้นนับเป็นโอกำสอย่ำงมำกส ำหรับประเทศ 
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ไทยที่จะพัฒนำด้ำนธุรกิจและลงทุนด้ำนกำรค้ำและบริกำรด้ำน กำรท่องเที่ยวที่พักอำศัยกำรให้บริกำรสุขภำพในรูปแบบต่ำงๆ
รวมทั้งเป็นโอกำสของแรงงำนไทยในกำรไปท ำงำนในประเทศที่พัฒนำแล้ว 

-กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
กำรปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกำรผลิต

และกำรค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลำยมำเป็นรูปแบบกำรค้ำที่มี
บทบำทมำกขึ้นมีกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสำนระหว่ำง  Information Technology 
กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่ำ Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆเช่น
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และอื่นๆเข้ำไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภครำยบุคคลมำกย่ิงขึ้นโดยหำก
ภำคกำรผลิตที่ปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขำดกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำและนวัตกรรมจะ ท ำให้
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง 

-ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภำยในประเทศซ่ึงจะมีผลต่อทิศทำงกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทยตลอดจนกำรปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบกติกำด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับเรื่องควำมโปร่งใสและส่ิงแวดล้อมมำกขึ้น 

(๒) กำรเปดิเสรภีำยใตข้้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘จะน ำมำซ่ึงโอกำสที่ส ำคัญๆหลำย
ประกำรต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่๑) กำรลดข้อจ ำกัดในด้ำนอุปสงค์ในประเทศ๒) โอกำสในกำรใช้
ปัจจัยกำรผลิตและแรงงำนส ำหรับกำรพัฒนำภำคเกษตรและอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนและวัตถุดิบเข้มข้นในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและพัฒนำตนเองไปสู่ระดับกำรผลิตที่สูงขึ้นทั้งกำรผลิตในประเทศและกำรใช้ฐำนกำรผลิตในประเทศเพื่อนบ้ำนและ ๓) 
โอกำสในกำรใช้ควำมได้เปรียบด้ำนสถำนที่ตั้งและด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์ก ลำง
ทำงด้ำนกำรบริกำรและกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมอนำคตในอนุภูมิภำคและในภูมิภำค 

(๓) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้วจะมีกำรน ำประเด็นด้ำนมำตรฐำนของกำรค้ำและ
บริกำรมำเป็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำซ่ึงผู้ประกอบกำรภำยในประเทศโดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนำ
ผลิตภำพกำรผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนำมำตรฐำนของอุตสำหกรรมตลอดจนพัฒนำสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีควำม
รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมำกขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจำกกระแสกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำจะก่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนแนวโน้มรำคำ
สินค้ำเกษตรและสินค้ำขั้นปฐมแรงกดดันจำกกำรเพิ่มขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆในอนุภูมิภำคโดยเฉพำะ
ในกำรผลิตสินค้ำเกษตรสินค้ำกึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบำยและมำตรกำรกำรพัฒนำของภำครัฐที่ยังไม่ทั่วถึงยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ ำปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อกำรสร้ำงกำรเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ ำเป็นต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 

(๔) ตลำดเงินตลำดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒
เนื่องจำก ๑) ผลกระทบจำกกำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในสหรัฐอเมริกำในช่วงต้นแผนพัฒนำฯและแนวโน้มกำรปรับทิศทำง
นโยบำยกำรเงินในยุโรปในช่วงกลำงถึงปลำยแผนพัฒนำฯและ ๒) ปัญหำกำรสั่งสมหนี้สำธำรณะในประเทศส ำคัญๆในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกที่มีควำมเสี่ยงจะพัฒนำไปสู่วิกฤติและสร้ำงผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลกหำกมำตรกำร
ปฏิรูปในประเทศส ำคัญๆของโลกไม่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม 

(๕) ควำมเลือ่นไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกควำมก้ำวหน้ำในกำรติดต่อสื่อสำรกำรขยำยตัวของเครือข่ำย
ทำงสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทั้งโอกำสและควำมเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและควำมเชื่อในสังคมตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
กระบวนกำรเรียนรู้และพฤติกรรมกำรบริโภคของคนในประเทศ 
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-กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ ำเติมต่อสถำนกำรณ์ควำม
เสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นท ำให้เกิดควำมแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลำยำวนำนเกิดฝนขำดช่วงและมีฤดูกำลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดินป่ำไม้เกิดควำมเสื่อมโทรมแหล่งน้ ำ
ขำดแคลนผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลงเกิดโรคระบำดในพืชและสัตว์และอำจเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบำด
ใหม่เกิด 

 
ควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเช่นระบบนเิวศป่ำไม้ระบบนิเวศชำยฝั่งพื้นที่ชุ่มน้ ำเกดิกำรกัดเซำะชำยฝั่งและกำร
สูญเสียแนวปะกำรังกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดังกล่ำวข้ำงต้นจะส่งผลต่อควำมม่ันคงด้ำนอำหำรสุขภำพพลังงำนและ
ลดทอนขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน 

(๒) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภมูอิำกำศยงัสง่ผลใหภ้ยัพบิตัิทำงธรรมชำติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและ
มีควำมรุนแรงมำกขึ้นทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำร
พัฒนำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีกำรด ำรงชีวิตของประชำชนนอกจำกนี้ข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะทวีควำมเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภำระในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกภำยใต้กระแสกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

-วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda) 
ประเด็นส ำคัญของวำระกำรพัฒนำโลกภำยหลังค .ศ. ๒๐๑๕คือกำรจัดท ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืนใน

กรอบสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลำ ๑๕ปีโดยสหประชำชำติให้กำรรับรองแล้วเม่ือวันที่ 
๑๐กันยำยน ๒๕๕๗ประกอบด้วยเป้ำประสงค์ (Goal) จ ำนวน ๑๗ข้อและเป้ำหมำย (Target) จ ำนวน ๑๖๙ข้อซ่ึงจะส่งผลกระทบกับ
กำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตที่ต้องเน้นขจัดควำมยำกจนให้หมดไปประชำชนมีสุขภำพที่ดีมีระบบกำรศึกษำมีควำมเท่ำ
เทียมกันทำงเพศส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจแบบย่ังยืนมีระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนที่รองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ย่ังยืนลดควำม
ไม่เท่ำเทียมกันทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศมีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคแบบย่ังยืนเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพมีกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำง
ย่ังยืนส่งเสริมให้สังคมมีควำมสุขมีควำมยุติธรรมและส่งเสริมควำมเป็นหุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในระดับโลกร่วมกัน 

 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒ 

จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ท ำให้กำรก ำหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๑และกรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วมกำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุลย่ังยืนโดย
วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศ
ไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูงมีควำมม่ันคงและย่ังยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขและน ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “ม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืน” ของประเทศ 

1.กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning)เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำง
ยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่สศช. ได้จัดท ำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรมเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยแหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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2.เป้ำหมำย 
กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณสิ้นแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บำท (๙,๓๒๕ดอลลำร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙บำท (๘,๘๕๙
ดอลลำร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อปี 
(๔) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 

๑๐.๐และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่ปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๔.๐ 
ต่อปี) 

กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
(๑) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมม่ันคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี

คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
(๓) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน 

กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
(๑) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น 
(๒) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน

และเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
(๑) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 

3.แนวทำงกำรพัฒนำ 
กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  

3.1กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้ำนกำรลงทุนในกำร

วิจัยและพัฒนำด้ำนบุคลำกรวิจัยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและด้ำนกำรบริหำรจัดกำรรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมี
บทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะ
โดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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3.2กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำนให้มีทักษะควำมรู้และ

สมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคมอำเซียนโดยยกระดับและพัฒนำสมรรถนะ
แรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้ขั้นพื้นฐำนเพื่อสำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้สนับสนุนให้แรงงำน
และปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นในกำรเคลื่อนย้ำยระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพื้นที่กำรผลิตเพื่อให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำย
ไปสู่สำขำกำรผลิตที่มีผลิตภำพกำรผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดท ำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
และมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงำนไทย 

3.3กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับตัวและด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำง

กำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆเพิ่มสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของของคนไทยและสนับสนุนให้มีกำร
ขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็นของตนเองมำกขึ้นตลอดจนพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อเข้ำสู่
กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตบริกำรและอุตสำหกรรมดิจิตอล 

3.4กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของ
ประเทศพัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมืองขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลัก
ของประเทศพัฒนำท่ำเรือที่มีศักยภำพให้เป็นท่ำเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของ
ประเทศตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนเช่นอุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิต
ชิ้นส่วนอำกำศยำนและอุตสำหกรรมระบบรำงเป็นต้นเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำรเป็นฐำนกำรผลิตในภูมิภำค
อำเซียน 

3.5กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตรโดยกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้ำเกษตร

แปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกลสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้ำนและลดระดับกำร
ผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลงสู่ระดับที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน
จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับศักยภำพพื้นที่และควำมต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ
รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทำงกำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
เพื่อให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำดพิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่และแหล่งน้ ำใช้เทคโนโลยีกำรผลิตในระดับที่
เหมำะสมใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำรท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคบริกำรโดยเร่งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำม
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยท้ังทำงบกทำงน้ ำและทำงอำกำศเร่งพัฒนำท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่เพื่อรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวทำง
ทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและก ำหนดและจัดท ำกฎหมำยเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของไทยสู่สำกลและรองรับกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติรวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดย
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีควำมเชื่อมโยงทั้งทำงกำยภำพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ำย
คมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพื่อเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีเชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศและเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยให้เข้ำสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซียนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงำนรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศเป็น
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ต้นส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ทั้งภำค กำรผลิตกำรตลำดกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนกำรลงทุนเพื่อสร้ำง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญำและกำรเรียนรู้มุ่งเน้นกำรพัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์กำรลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมกำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทนกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์กำรจัดต้ังส ำนักงำนใหญ่ข้ำม
ประเทศบริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศรวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจกำร
เพื่อสังคม 

4.กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
- กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ  

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำนวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะกำรเรียนรู้ทักษะ
ชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงำนให้มีกำรพัฒนำยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงำนเพื่อสร้ำง
ผลิตภำพเพิ่มให้กับประเทศวัยผู้สูงอำยุให้มีกำรท ำงำนที่เหมำะสมตำมศักยภำพและประสบกำรณ์ มีรำยได้ในกำรด ำรงชีวิตมีกำรสร้ำง
เสริมและฟื้นฟูสุขภำพเพื่อป้องกันหรือชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรังต่ำงๆที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและ
ระบบบริกำรสุขภำพ 

- กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึงโดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำโดยปรับระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำใหม่เพื่อสร้ำงควำม

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำเพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรร

งบประมำณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 
(๓) พัฒนำคุณภำพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนกำรผลิตสรรหำและกำรคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้ง

ระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียนและ 
(๔) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะก ำลังคนทั้งระบบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ

ปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก ำลังคนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและ
ควำมต้องกำรของตลำดกำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ 

-กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพโดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพื่อรองรับกำรเป็นสังคม
ผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุยกระดับกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำและ
สร้ำงควำมย่ังยืนในระยะยำวโดยพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุขบูรณำกำรระบบหลักประกัน
สุขภำพภำครัฐให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรและส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพในรูปแบบ
เครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันพัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติทั้งในด้ำนศูนย์กลำงบริกำร
สุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ 
(Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย (Academic Hub) เพื่อน ำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำร
สำธำรณสุขภำยในประเทศรวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมส ำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพื่อให้
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของประชำชน 

-กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรด ำรงชีพในสังคมสูงวัยโดยกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและ
ควำมจ ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัยและกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพ
และสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำรโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้
เป็นต้นแบบของกำรดูแลผู้สูงอำยุเพื่อขยำยผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันส ำหรับผู้สูงอำยุ 
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5.กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
กำรยกระดบัรำยไดแ้ละสรำ้งโอกำสในกำรประกอบอำชีพมุ่งเน้นกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนโดยสนับสนุนให้แรงงำนมี

โอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำนปรับโครงสร้ำงค่ำ จ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ
แรงงำนอย่ำงแท้จริงเร่งผลักดันให้กำรใช้ระบบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงป ฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
นอกจำกนี้เพิ่มผลิตภำพทำงกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อยโดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้องกับ
พื้นที่สร้ำงหลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรลดต้นทุนทำงกำรเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

กำรจัดบรกิำรทำงสงัคมใหท้กุคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนและเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย (๑) พัฒนำระบบ
บริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำยโดยเฉพำะระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สวัสดิกำรสังคมและกระบวนกำรยุติธรรม (๒) สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค
ก ำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติและเมืองน่ำอยู่พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมืองโดยด ำเนินกำรร่วมกับ
ภำคธุรกิจเอกชนและ (๓) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพื้นฐำนที่จ ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Customized Welfare) ท่ี
ค ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกันโดยมีแนวทำงกำรรับภำระค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน (Cost Sharing) 

กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรโดยปฏิรูปที่ดินเพื่อกำรเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้
ที่ดินท ำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ำกินในที่ดินปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึง
พื้นที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำรผลักดันพรบ.ทรัพยำกรน้ ำพ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกันของหน่วยงำน
และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีที่เป็นธรรมเช่นภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงภำษีมรดกและภำษีสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น 

กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำคกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำนและกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
อย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำยให้แก่ประชำชนรวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพื่อลด
ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำเช่นกฎหมำยป่ำชุมชนกฎหมำยภำษีมรดกกฎหมำยที่ดินเป็นต้น 

6.กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมืองเตรียมควำมพร้อมรองรับควำมเป็นเมืองทั้ง

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมืองด้ำนสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรระบบคมนำคมขนส่งระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระบบ
กำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนมีคุณภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรบริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำนส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้งด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนและกำรบริกำรโดยค ำนึงถึงกำร
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำนและปรับปรุงกฎหมำยกฎระเบียบรวมทั้ง
ปรับลดกระบวนงำนด้ำนอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอย่ำง
แท้จริง 

กำรส่งเสริมกำรลงทุนกำรค้ำชำยแดนและกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยส่งเสริม
กำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้ำนรวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขต
พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์กำร
บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำรผ่ำนแดน
ระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น 

7.กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรรกัษำทนุทำงธรรมชำตเิพือ่กำรเติบโตสเีขยีวใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดยค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพใน

กำรฟื้นตัวปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้โดยสนธิก ำลังของทุกภำคส่วนน ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรบังคับใช้ 
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กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรมเพิ่มพื้นที่ป่ำไม้โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงย่ังยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบ
นิเวศและกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้กระจำยกำรถือครองที่ดินจัดท ำฐำนข้อมูลที่ดินเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบกำรจัดเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำก ำหนดเพดำนกำรถือครองที่ดินที่เหมำะสมและก ำหนดมำตรกำรป้องกัน
กำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อให้เกิดควำมย่ังยืนบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบสร้ำงศูนย์ข้อมูล
ทรัพยำกรน้ ำจัดตั้งองค์กรบริหำรจัดกำรน้ ำในระดับพื้นที่เช่นคณะกรรมกำรลุ่มน้ ำและองค์กรผู้น ำคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและ
ชำยฝั่งลดควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรท่องเที่ยวกำรประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหำรจัดกำรแร่
โดยก ำหนดปริมำณที่เหมำะสมในกำรน้ ำแร่มำใช้ประโยชน์ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและมูลค่ำในอนำคตบังคับใช้มำตรกำรควบคุม
ผลกระทบจำกกำรท ำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภำพแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยของประชำชน 

กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภำพขับเคลื่อนสู่ 
Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆเช่นกำรปฏิรูประบบภำษีและค่ำธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมกำรศึกษำเพื่อสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำเป็นต้น 

กำรส่งเสริมกำรผลิตกำรลงทุนและกำรสร้ำงงำนสีเขียวเพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถปรับระบบสู่หว่งโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณคำ่ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรกรรมย่ังยืนรวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกขึ้นในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำรจัดกำรมลพิษและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศขยะน้ ำเสียและของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภคเพื่อ
สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชนเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นล ำดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะ
เพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดในพื้นที่วิกฤตสร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรำยที่เหมำะสมเน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำนสร้ำงวินัยของคนในชำติมุ่งสู่กำรจัดกำรที่ย่ังยืนโดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน
และกำรบังคับใช้กฎหมำย 

กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศผลักดันกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียนหำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียนและอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำม
พรมแดนกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนกำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

กำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลด
ควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเพิ่มศักยภำพในกำรลดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำคส่วนส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและ
ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันน้ ำท่วมวำงแผนป้องกันเมืองและ
พื้นที่ชำยฝั่งพัฒนำเมืองที่สำมำรถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Resilience City) กำรให้บริกำร
ของระบบนิเวศส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำรรับมือภัยพิบัติโดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติและกำรจัดท ำแผนธุรกิจ
ต่อเนื่องรวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติให้มีประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนำคต 
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1.2.9กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำรโดยให้มีช่องทำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงเข้ำ

ตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลกำรประกวดรำคำจัดซ้ือจัดจ้ำงโครงกำรของทำงรำชกำรข้อมูลกำรประมูล
โครงกำรผู้ชนะกำรประมูลและรำคำปิดประมูลข้อมูลควำมก้ำวหน้ำตำมกระบวนกำรยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชำชนให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ 

กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อนภำรกิจภำครัฐร่วมกับภำคเอกชน
และภำคประชำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบรำชกำรเล็กกะทัดรัดแต่มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง 

กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำอปท . ให้เหมำะสมสำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเชื่อมโยงภำคส่วนต่ำงๆในระดับพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กำรสร้ำงระบบตรวจสอบติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพสร้ำงผลงำนที่มีคุณภำพรวดเร็วและน่ำเชื่อถือ
สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยได้โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร
ใหญ่ๆที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจ ำนวนมำกและเป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำง 

สังคมแห่งควำมพอเพียงและควำมสุข :เป็นสังคมที่ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงพอมีพอกินอยู่บนพื้นฐำนของ
ทำงสำยกลำงและควำม ไม่ประมำท โดยค ำนึงถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ควำมรู้ควำม
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ ในกำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุขตำมอัตภำพของตนเอง 

 
 1.3 แผนพฒันำภำค/แผนพฒันำกลุม่จงัหวดั/แผนพฒันำจงัหวดั 
แนวทำงกำรพฒันำกลุม่จงัหวดัภำคเหนอืตอนบน  1 
(ที่มำ : แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2557-2560) 
 กลุ่มภำคเหนือตอนบน 1  มีศักยภำพที่โดดเด่นหลำยประกำร คือเป็นแหล่งต้นน้ ำที่ส ำคัญของประเทศ และมีพื้นที่ถือครอง
กำรเกษตรขนำดเล็ก เหมำะแก่กำรปรับปรุงสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ส ำหรับตลำดเฉพำะ มีควำมพร้อมของโครงสร้ำงพื้นฐำน อำทิ ด้ำนบริกำร
โทรคมนำคม ด้ำนโครงขำ่ยคมนำคมทำงบก เป็นศูนย์กลำงกำรบินในอนุภูมิภำค ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบกับท ำเลที่ตั้งสำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กลุ่ม 
 
อนุภำคลุ่มน้ ำโขงตอนบน  ( GMS )  ไดโ้ดยสะดวก  มีทุนวัฒนธรรมล้ำนนำที่มีเอกลักษณ์  และเป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงของวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ ำ
โขงตอนบน  ซ่ึงเป็นที่รู้จักต่ำงประเทศ รวมทั้งควำมมีน้ ำใจโอบอ้อมอำรีของประชำชนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจึงก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำได้ดังนี้ 

1. อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญำล้ำนนำ  เพื่อสร้ำงเสน่ห์ใหแ้ก่กำรท่องเที่ยวและฐำนเศรษฐกิจที่มีกำร
น ำเอำภูมิปัญญำและวัฒนธรรมมำใช้ในกำรสร้ำงคุณค่ำโดยเฉพำะงำนหัตถกรรมทั้งในรูปแบบสินค้ำของที่ระลึกของตกแต่งบ้ำน เครื่องแต่งกำย 
อำคำร สถำปัตยกรรมต่ำงๆที่มีอัตลักษณ์ 

2. ทรัพยำกรธรรมชำติ  โดยเฉพำะป่ำไม้และน้ ำ  เพื่อคืนควำมอุดมสมบูรณ์ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดินป้องกันและ
แก้ไขปัญหำอุทกภัยและภัยแล้ง  เน้นกำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื่นปลูกพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ ำ  กำรแก้ไขปัญหำหมอกควัน 

3. พัฒนำบริกำรพื้นฐำนของเมืองและสิ่งแวดล้อมเมือง  เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง  เน้นกำรวำงแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญและพัฒนำระบบขนส่งมวลชน  ระบบก ำจัดขยะ  ระบบบ ำบัดน้ ำเสียในเชียงใหม่-ล ำพูน ดูแลรักษำด้ำนมลพิษ
และมลภำวะและมีระบบบริกำรจัดกำรมลภำวะเขตเมือง 

4. พัฒนำโครงข่ำยกำรคมนำคม ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุน  เน้นเชื่อมโยง
โครงข่ำยคมนำมคมขนส่งของเมืองและโครงข่ำยระหว่ำงจังหวัดภำยในกลุ่ม  (Clusler  Road)สู่ภูมิภำค  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ  กำรท่องเที่ยว  กำรค้ำและบริกำรและฟื้นฟูที่แหล่งผลิตทำงกำรเกษตร รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรขยำยเขตประกอบอุตสำหกรรมใน
พื้นที่ล ำพูน และกำรพัฒนำสถำนีขนส่งผู้โดยสำรและขนส่งสินค้ำ 
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5. สร้ำงมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิตและบริกำร  โดย ใช้ฐำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ผสมผสำนกบัคณุคำ่ของธรรมชำติสังคมและ

ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของล้ำนนำ  รวมทั้งภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อสร้ำงควำมเขม็แข็งให้กับฐำนเศรษฐกิจเดิมเกษตร ท่องเที่ยว  หัตถกรรม  
อุตสำหกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร และสร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่ อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์และธุรกิจบริกำรสุขภำพ  สปำ  บริกำรทำงกำรแพทย์  
และบริกำรทำงกำรศึกษำ  อุตสำหกรรมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร(MICE) โดยให้ควำมส ำคัญ  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

5.1 สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อสร้ำงนวัตกรรมท่ีสำมำรถน ำไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำห่วงโช่คุณค่ำในภำค
เกษตร อุตสำหรรมแปรรูปเกษตร หัตถกรรม อุตสำหกรรมและบริกำร อำทิ กำรเกษตรผสมผสำน และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
กำรผลิตภัณฑ์เสริมสร้ำงสุขภำพจำกล ำไยในเชียงใหม่-ล ำพูน รวมทั้งสถำบัน ตรวจสอบและรับรองคุณภำพสินค้ำเกษตร 

5.2 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และแรงงำน  เน้นกำรพัฒนำบุคลำกรและแรงงำน ทักษะในสำขำที่ตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ (Information and Communication Technology ,ICT) กำรท่องเที่ยว  กำร
โรงแรมและสปำรวมทั้งกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมรู้ทันกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำและกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
ย่อม (Small and Medium Enterprises SMES) 

5.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้แก่ธุรกิจ โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกลุ่มธุรกิจ ( Clustering Approach) โดยเฉพำะ
กลุ่มธุรกิจหรืออุตสำหกรรม ได้แก่ กลุ่มกำร ท่องเที่ยว/ที่พัก หัตถกรรมสร้ำงสรรค์ และกลุ่มผู้ประกอบสินค้ำเกษตรแปรรูปเป็นต้น  รวมทั้งกำร
สร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกำรเปิดเสรีกำรค้ำในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

5.4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติ วัฒนธรรม โบรำณสถำนและแหล่งท่องเที่ยวที่สร้ำงขึ้นใหม่ 
รวมทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมชนเผ่ำและไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน กำรพัฒนำธุรกิจกำรประชุมและกำรแสดงสินค้ำ (MICE) 
โดยขยำยบริกำรของระบบอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนศุลกำกร ตรวจคนเข้ำเมืองเพื่อรองรับโครงกำรก่อสร้ำงหอประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติที่ จังหวัดเชียงใหม่  กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง (Grater Mekong Sub region ,GMS) โดย 
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลำงกำรบิน 
 
สรปุขอ้มลูแผนพัฒนำกลุม่จงัหวดั 
 วิสัยทัศน์ (vision)“ศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวกำรค้ำกำรลงทุนสู่สำกลโดดเด่นวัฒนธรรมล้ำนนำสังคมน่ำอยู่ทุกถิ่น” 
 
  กรอบแนวคดิกำรพฒันำ (Big ideas for development) 

1. สร้ำงสรรค์ (creativity) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงสร้ำงสรรค ์
2. ควำมปลอดภัย (safety) สุขภำพดี (Health) หมำยถึง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและ

ประชำชนมีสุขภำพกำยและใจที่ด ี
3. อบอุ่นและมีเสน่ห์ (Pleasant Charming) หมำยถึง สภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่ตำมวิถีชีวิตที่เอื้อเฟื้อและวัฒนธรรมที่

สวยงำมของท้องถิ่น 
ประเดน็กำรพัฒนำ  (Issues for development)  
1. กำรฟื้นฟูหมำยถึงกำรอนุรกัษ์ / ดูแลให้มีคุณภำพอำจรวมถึงปรมิำณเพิ่มมำกขึ้นด้วย 
2. กำรสร้ำงควำมโดยเด่นอย่ำงมีเอกลักษณ์ หมำยถึง กำรส่งเสริมจุดแข็งและโอกำสให้มีศักยภำพในกำรแข่งขันที่

เลียนแบบได้ยำก 
3. ยกระดับกำรพัฒนำ หมำยถึง กำรปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและส่งผลกระทบเชิงบวกให้เพิ่มสูงขึ้น

อย่ำงมีนัยส ำคัญ 
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 ประเดน็ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ (Strategies for development) 
1. ส่งเสริมกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้ำงสรรค์บรรยำกำศที่สวยงำมมีเสน่ห์ (ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่

ย่ังยืนเพื่อเป็นรำกฐำนสนับสนุนทั้งฐำนเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหม่) 
2. ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรให้โดดเด่นและมีคุณค่ำ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพสร้ำงสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมกำรท่องเที่ยว (ยุทธศำสตร์ปรับตัวเพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงควำมย่ังยืนให้แก่ฐำนเศรษฐกิจเดิม) 
3. ยกระดับกำรพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน มุ่งเน้น อุตสำหกรรมสุขภำพ อุตสำหกรรมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 

(MICE) อุตสำหกรรมบริกำรกำรศึกษำ และอุตสำหกรรม เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวและกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) (ยุทธศำสตร์เชิงรุกเพื่อสร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่สู่ตลำดสำกล) 

 
 1.4ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 
         -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยเรียงล ำดับก่อนหลัง 
 1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 
 2. กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 4. กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 5. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
 6. กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและกำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
 7. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

-ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำจงัหวดัเชยีงใหม่ 

วสิยัทศันก์ำรพฒันำจงัหวดั 
 

“นครแหง่ชวีติและควำมมัง่คัง่” 
“City of Life  and Prosperity” 

นครแห่งชวีิตและควำมม่ังคั่ง : เป็นเมืองที่ให้ควำมสุขและชีวิตทีมี่คุณค่ำแก่ผู้อยู่อำศัยและผู้มำเยอืน ในฐำนะเมืองทีน่่ำอยู่และ
น่ำท่องเที่ยวในระดับเอเชียพร้อมกับเปน็ประตูกำรค้ำกำรลงทุนสู่สำกล    

ประเดน็ยุทธศำสตรแ์ละแนวทำงกำรพัฒนำจงัหวดั 

 1. ยทุธศำสตรท์ี่ 1 กำรสรำ้งควำมมัน่คงอยำ่งยัง่ยนืตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง 
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนำเชยีงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้ำนนำ น่ำเที่ยวน่ำอยู ่
1.2 กลยุทธ์สง่เสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม 
1.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนำเชียงใหม่เป็นผู้น ำด้ำนควำมหลำกหลำยในกำรผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูป 
1.4 กลยุทธ์สง่เสริมกำรค้ำกำรลงทุน 

2. ยทุธศำสตรท์ี่ 2 กำรสรำ้งสงัคมอยูเ่ยน็เปน็สขุ 
2.1 กลยุทธ์มุ่งพัฒนำครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐำนของศำสนำ วัฒนธรรมและกำรบูรณำกำรเครือข่ำย 

3. ยทุธศำสตรท์ี่ 3 ด ำรงควำมเปน็ทรพัยำกรธรรมชำติ สิง่แวดลอ้มและพลงังำน 
3.1 มุ่งพัฒนำควำมพร้อมในกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
3.2 มุ่งเน้นกำรลดข้อขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรใช้พลังงำน 
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4. ยทุธศำสตร์ที ่4 กำรสร้ำงควำมมัน่คงปลอดภัย และ ควำมสงบสขุของประชำชน 

4.1 มุ่งบูรณำกำรหนว่ยงำนด้ำนควำมม่ันคง และส่งเสริมสนับสนนุควำมร่วมมือทุกภำคสว่นเพือ่แก้ไขปญัหำ 
5. ยทุธศำสตรท์ี่ 5 กำรสรำ้งควำมมัน่คงปลอดภยั และควำมสงบสขุของประชำชน 

5.1 พัฒนำควำมสำมำรถบุคลำกร มุ่งเน้นจริยธรรม ICT และกำรให้บริกำรทีเ่ป็นเลิศ 
5.2 เสริมสร้ำงควำมพร้อมระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภำคส่วน 
5.3 ผลักดันกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์เชิงบูรณำกำร 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอดอยหล่อ  

วสิยัทศันก์ำรพฒันำอ ำเภอดอยหลอ่ 
“ เปน็แหลง่ผลติสนิคำ้เกษตร  เปน็เขตลดยำเสพตดิ  พึง่เศรษฐกจิชมุชน   

ภำคประชำชนเขม้แขง็  คงแหลง่ทรพัยำกรทีส่ ำคญั ” 
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตร  -  สภำพดิน น้ ำ อุดมสมบูรณ์ ประชำชนมีอำชีพด้ำนเกษตรกรรม 
    -  มีแหล่งน้ ำกำรประมงได้เหนือเขื่อนกิว่ลม 
    -  บริกำรแก่อ ำเภอรอบๆได ้
เป็นเขตลดยำเสพติด  -  ปัญหำมีอยู่มำกมำย 

-  สนองนโยบำยรัฐบำล 
พึ่งเศรษฐกิจชุมชน  -  ท ำมำหำกิน   ท ำมำหำเก็บ   ท ำมำค้ำขำย 

-  ลดรำยจ่ำย  ลดกำรน ำเข้ำ 
ภำคประชำชนเข็มแข็ง  -  ชุมชนมีส่วนร่วม มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย รักษำกฎหมำย 
คงแหล่งทรัพยำกรที่ส ำคัญ -  ฟื้นฟูสภำพต้นน้ ำล ำธำร 

-ลดมลภำวะ 
 

ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ / ภำรกิจอ ำเภอดอยหลอ่ 
- ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
- ส่งเสริมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กำรบ ำรุงรักษำผู้ติดยำเสพติด และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
- ส่งเสริมกำรบรหิำรจัดกำรที่ดีและป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมเปน็แหลง่ผลิตสินค้ำเกษตร 
- ส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำควำมเดอืดร้อนและกำรบรกิำรประชำชน 
- กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
- กำรพัฒนำด้ำนกำรสำธำรณสุข 
- กำรจัดกำรศึกษำ 
- กำรจัดกำรด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 
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นโยบำยกำรพัฒนำของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ 
  นโยบำยกำรพัฒนำของว่ำที่ร้อยตรีสุรพงค์  กำบวัง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ แถลงนโยบำยต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ เม่ือวันที่  2ธันวำคม2556ไดมี้นโยบำยกำรพัฒนำต ำบล แบ่งออกเป็น 7 ด้ำน ดังนี้ 
 

1.นโยบำยเรง่ดว่น 
1.1 ผลักดันกำรยกฐำนะองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็น เทศบำลต ำบลดอยหล่อ ภำยในปี พ.ศ. 2560 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดตั้งสถำนีสูบน้ ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำให้เพิ่มมำกขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้งและกำรใช้น้ ำ

อุปโภคบริโภคในพื้นที่ต ำบลดอยหล่อ 
 
2. นโยบำยดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ มุ่งม่ันที่จะพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ

ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมีแนวทำงดังนี้ 
2.1 สร้ำงและบ ำรุงรักษำถนนทุกสำย  ทั้งเส้นทำงสำยหลักและทำงเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน โดยจะปรับปรุง ให้เป็นถนนที่ได้

มำตรฐำน ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ด ำเนินกำรปรับปรุงถนนที่ ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ถนนที่
เชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ำยหลักในกำรเชื่อมโยงกับแผนงำนโครงกำร ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลำดยำง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภำพดีขึ้น สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกในกำรสัญจรไปมำ กำรขนส่งสินค้ำ
ทำงกำรเกษตรและกำรพำนิชให้มีควำมสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเจริญไปยังทุกที่ 

2.2 สร้ำงและปรับปรุงระบบน้ ำประปำหมู่บ้ำนให้ครอบคลุมทั้งต ำบล  พร้อมวำงระบบท่อ  ส่งน้ ำทุกหมู่บ้ำน กำรขยำยเขต
ระบบประปำ ก่อสร้ำงและปรับปรุงประปำหมู่บ้ำน สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรระบบประปำหมู่บ้ำน 

2.3 สร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ และระบบชลประทำน โดยเพิ่มหรือพัฒนำแหล่งน้ ำ เพื่อใช้ในกำรอุปโภค บริโภค หรือเพื่อ
ใช้ในด้ำนกำรเกษตรให้ครอบคลุมอย่ำงทั่วถึง 

2.4 ติดตั้งโคมไฟสำธำรณะริมถนน ในเขตพื้นที่ต ำบลดอยหล่อให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 
3. นโยบำยดำ้นเศรษฐกจิ 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ลดรำยจ่ำยให้กับประชำชน
ทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทำงเศรษฐกิจแบบพอเพียงตำมศักยภำพของชุมชนในระดับฐำนรำกของต ำบล โดยมีแนวทำงดังนี้ 
 3.1 สนับสนุนกำรส่งเสริมกำรลงทุนและพำณิชยกรรม โดยสร้ำงระบบเศรษฐกิจที่ดี ม่ันคง ส่งเสริมกำรค้ำ จัดให้มีศูนย์กลำง
จ ำหน่ำยสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนและพืชผลทำงกำรเกษตรในต ำบล 
 3.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
 3.3 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชนให้สำมำรถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวได้ โดยจัดหลักสูตรอบรมส่งเสริม
อำชีพด้ำนต่ำง ๆ แก่ประชำชนรวมทั้งกลุ่มต่ำงๆ ในต ำบล เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้ำน กลุ่มเยำวชน กลุ่มผู้สูงอำยุ  กลุ่มอำชีพทั่วไป เป็นต้น 
 3.4 ส่งเสริมให้ประชำชนได้น ำภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรำยได้ให้แก่รำษฎรในท้องถิ่น 
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 4. นโยบำยดำ้นสงัคม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ต ำบลดอยหล่อเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่ำอยู่ และพัฒนำ
เกี่ยวกับคุณภำพชีวิตของประชำชนและเยำวชนในต ำบลให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้ำงโอกำสให้ทุกคนได้รับกำรบริกำรอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน โดยมีแนวทำงดังนี้ 
 4.1 ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนน่ำอยู่ และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมสำมัคคีในชุมชน 
 4.2 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่ำง ๆ ในต ำบล 

4.3 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 

 4.4 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงระบบควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในต ำบล 
 4.5 ให้กำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเด็กนักเรียนที่ขำดแคลน 
 4.6 ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่ำของผู้สูงอำยุ โดยหำกิจกรรมและอำชีพเสริม 
 4.7 ปรับปรุงที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุซ่ึงเป็นผู้มีรำยได้น้อยและผู้ยำกไร้ 
 4.8 สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล ในกำรป้องกันและปรำบปรำมและบ ำบัดยำเสพติด 
 4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดต้ังศูนย์กู้ภัย อปพร. และรถกู้ภัย ให้บริกำรประชำชน 
 
 5. นโยบำยดำ้นสำธำรณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเข้มแข็งตลอดจน
สร้ำงระบบสุขภำพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชำชนในต ำบล ให้มีสุขภำพแข็งแรง ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ โดยมีแนวทำงดังนี้ 
 5.1 ส่งเสริมระบบสำธำรณสุขพื้นฐำนให้มีควำมแข็งแรง 
 5.2 สนับสนุนกิจกรรมอำสำสมัครสำธำรณสุขต ำบล 
 5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชำชนในต ำบลดอยหล่อมีควำมรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่ำงๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบำด 
และโรคติดต่อ โดยมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี รวมทั้งสำมำรถปฐมพยำบำลเบื้องต้นได้ 
 5.4 ส่งเสริมให้ประชำชนในต ำบลดอยหล่อ มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ส่งเสริมให้มีกำรเล่นกีฬำ กำรออกก ำลังกำย และกำร
แข่งขันกีฬำชุมชน 
 5.5 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรบ ำบัด และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำม
สมบูรณ์ 
 5.6 กำรพัฒนำจัดที่ก ำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในต ำบล 
 5.7 รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในต ำบลในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุนกิจกรรม กำรอนุรักษ์อ่ำง
เก็บน้ ำและล ำน้ ำ กำรตรวจคุณภำพน้ ำ สนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำชุมชน 
 5.8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่ำงสมดุล และย่ังยืน 
 
 6. นโยบำยดำ้นกำรศกึษำ ศำสนำ วฒันธรรม และกำรกฬีำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกระบบอย่ำงต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ของประชำชนในต ำบล กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนกำรส่งเสริม
จริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษำประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทำงดังนี้ 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 
 6.2 พัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้น่ำอยู่และให้มีประสิทธิภำพ 
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 6.3 ส่งเสริมให้มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในชุมชน โดยติดตั้งระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้ำนเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้ำหำควำมรู้ 
 6.4 ส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำให้หลำกหลำยและทั่วถึง  
 6.5 ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรศึกษำแบบตลอดชีวิตแก่ประชำชนในต ำบล 
 6.6 ส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรม ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต ำบลดอยหล่อ เช่น งำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหนะ 
งำนประเพณีสงกรำนต์ งำนประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 6.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้ศึกษำอบรมและเรียนรู้ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 6.9 สนับสนุนให้มีสนำมกีฬำ และมีกำรจัดแข่งขันกีฬำในระดับหมู่บ้ำนและต ำบลเพื่อให้ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์ท ำ
กิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกัน 
 
 7. นโยบำยดำ้นกำรเมอืงกำรบรหิำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ จะบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นควำมโปร่งใสและกำรมีส่วนร่วม โดยมี
แนวทำงดังนี้ 
 7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมในทุก ๆ ด้ำน 
 7.2 เพิ่มประสิทธิภำพของกำรประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำร เพื่อเป็นกำรสร้ำงภำพพจน์ องค์กร ให้ประชำชนยอมรับและให้
ควำมเชื่อถือ 
 7.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำร หรือวิธีกำรท ำงำน มีกำรจัดกำรระบบกำรบริหำร และกำรลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ 
 7.4 เน้นกำรบริหำรรำชกำรแบบเปิด โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถิ่นมำกขึ้น โดยเปิด
โอกำสให้ประชำชนเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็นร่วมปฏิบัติงำนและตรวจสอบติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 7.5 สร้ำงแรงจูงใจและเพิ่มขวัญก ำลังใจให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ ที่ปฏิบัติด้วย
ควำมทุ่มเท เสียสละ ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 
 7.6 สนับสนุนเพิ่มศักยภำพของพนักงำน สมำชิกสภำฯ และผู้บริหำร ให้ได้รับกำรฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนควำมรู้ทักษะ และมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น 
 7.7 บริหำรกำรคลังอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรรักษำวินัยทำงกำรคลัง 
 7.8 พัฒนำรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้เจริญก้ำวหน้ำ โดยกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเก็บ
ภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
 7.9 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและเจ ำหน้ำที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้ำที่บริกำรประชำชน
ต ำบลดอยหล่อ 
 
2.ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ 
“สงัคมแหง่ควำมพอเพยีงและควำมสขุ” 

 
สังคมแห่งควำมพอเพียงและควำมสุข :เป็นสังคมที่ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่อย่ำงพอมีพอกินอยู่บนพื้นฐำนของทำงสำย

กลำงและควำมไม่ประมำท  โดยค ำนึงถึง  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัว ตลอดจนใช้ควำมรู้ควำม
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบกำรวำงแผน กำรตัดสินใจ ในกำรประกอบอำชีพด้วยควำมสุขตำมอัตภำพของตนเอง 
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พันธกิจ  (Mission) 
 ๑. พัฒนำ ปรับปรุง บ ำรุงรักษำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ขั้นพื้นฐำนของชุมชน 
 ๒. สนับสนุน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพแบบครบวงจร เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและเป็นพื้นฐำนของเศรษฐกิจ
พึ่งตนเอง 
 ๓. เร่งรัดจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมย่ังยืนและเป็นธรรม 
 ๔. พัฒนำ  ปรับปรุง  ส่งเสริม ศักยภำพคน ให้มีคุณภำพและรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรส่งเสริมบทบำทครอบครัว 
องค์กรทำงศำสนำ โรงเรียน ชุมชน  ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสำน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ๕. ส่งเสริม สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยอยู่ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ ทุกภำคส่วนในสังคมเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 ๖. พัฒนำ  ปรับปรุง  ส่งเสริมระบบสำธำรณสุขชุมชน และสุขภำพชุมชน 

 
 จุดมุ่งหมำย  (Goal) 

  ๑. ท้องถิ่นมีควำมน่ำอยู่ ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรคมนำคม  มีน้ ำเพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และสำมำรถ
เข้ำถึงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงเพียงพอ 

๒. ประชำชนสำมำรถประกอบอำชีพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสำน เพื่อกำรพึ่งตนเองได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
๓. ประชำชนทุกคนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ สติปัญญำอย่ำงเท่ำเทียมกัน มี

กำรปรับปรุงระบบคุ้มครองทำงสังคมให้มีประสิทธิภำพ 
๔. มีกำรบริหำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ 
๕. ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรให้บริกำรมีกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
๖. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้ได้รับกำรบริกำรสำธำรสุขถ้วนหน้ำ 
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3. กำรวิเครำะห์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1  กำรสรปุสถำนกำรณก์ำรพฒันำ 

3.1.1  กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบนัและโอกำสพัฒนำในอนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอยหล่อ 

 
จดุแขง็ จดุออ่น 

1.  ระบบกำรบรหิำร 
     –  มีกำรจัดโครงสร้ำงภำยในที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
ภำรกิจ 
    –  กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำน      
    –  กำรบริหำรจัดกำรยึดหลักธรรมมำภิบำล 
    –  มีกำรแบ่งงำน/มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบขอ้มลู 
    –  มีกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรด ำเนินกำร 
 
3.  อตัรำก ำลงั(พนักงำนส่วนต ำบล/ลูกจ ำง) 
    –  บุคลำกรมคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่
    –  ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 
    –  มีกำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลงัตำมโครงสร้ำง 
4.  กำรเงนิ/งบประมำณ 
    –  กำรบริหำรงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
5.  ศกัยภำพของชมุชน 
    –  มีกลุ่มต่ำง ๆ ในหมูบ่้ำน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  
 
6.  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    –  มีแหล่งหินเพื่ออุตสำหกรรมท ำให้มีรำยได้จำก
ค่ำภำคหลวงแร ่
    –  มีแหล่งน้ ำธรรมชำตสิำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรเกษตร 
  -  มีทรัพยำกรธรรมชำติทีเ่อื้อต่อกำรพัฒนำเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ท ำให้มีรำยไดจ้ำกำรท่องเที่ยวมำก 

1.  ระบบกำรบรหิำร 
    –  กฎระเบยีบข้อบังคับต่ำง ๆ มีกำรปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลำ  ท ำให้ศึกษำไม่ทัน  ขำดควำมชัดเจนใน
กำรด ำเนินงำน 
    –  พื้นที่รับผิดชอบมำก  ไมส่ำมำรถบริกำรกำร
พัฒนำได้ทั่วถึง 
    -  ปริมำณงำนมมีำก   บุคลำกรมีน้อย  มีผลท ำให้
ผลงำนไม่เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเท่ำที่ควร 
    -  ประชำกรบำงส่วนยังขำดกำรมีส่วนร่วม 
2.  ระบบขอ้มลู 
    –  ไม่มีควำมรู้ควำมช ำนำญในกำรจัดเก็บข้อมูล 
3.  อตัรำก ำลงั(พนักงำน/ลูกจ ำง) 
    –  มีบุคลำกรไมเ่พียงพอ 
    –  บุคลำกรได้รับมอบหมำยงำนมำกเกินไป 
 
 
4.  กำรเงนิ/งบประมำณ 
     –  งบประมำณไม่เพยีงพอต่อกำรพัฒนำ  
 
5.  ศกัยภำพของชมุชน 
     –  สถำนท่ีและอำคำรที่ท ำกำรคับแคบไม่เพียงพอ 
6.  ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    –  ขำดจิตส ำนึกในกำรรับผิดชอบร่วมกัน  ในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
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โอกำสกำรพฒันำในอนำคต 
- นโยบำยของรัฐบำล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร  กำรท่องเที่ยว  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ต ำบล 
- กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐำนรำก  ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
- กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  ปญัหำยำเสพตดิ  ตำมนโยบำยของรัฐบำล 
- พันธกิจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ เอื้อต่อกำรพัฒนำ 
 

ปญัหำอปุสรรคหรอืขอ้จ ำกดั 
–  กฎหมำยระเบียบ  ข้อบังคับ  มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ 
–  กำรจัดสรรงบประมำณและระยะกำรเบิกจ่ำยไม่เหมำะสมกับเวลำด ำเนินกำร 
–  ภำระหน้ำที่เพ่ิมมำกข้ึน  แต่บคุลำกรมีน้อยและมีไม่ควำมรู้ด้ำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่งำนท่ีไดร้ับถ่ำยโอน 

 
 
3.2 กำรประเมนิผลประสทิธผิลของแผนพฒันำในเชงิคณุภำพ 

- สรปุ ควำมพึงพอใจตอ่ผลกำรด ำเนนิงำนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในภำพรวม(คดิเปน็รอ้ยละ) ดงันี ้

 
 

ประเดน็ พอใจมำก พอใจ ไมพ่อใจ 
1)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมสี่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 29.73 67.57 2.70 
2)  กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมลูของโครงกำร/กิจกรรม  

29.73 
 

63.06 
 

7.21 
3)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/
กิจกรรม 

 
32.73 

 
57.27 

 
10.00 

4)  กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมต่อสำธำรณะ  
27.52 

 
61.47 

 
11.01 

5)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

 
29.36 

 
56.88 

 
14.68 

6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 26.61 66.97 7.34 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของ
ประชำชนในท้องถิ่น 

 
33.64 

 
57.27 

 
10.91 

8)  กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 21.81 71.17 5.45 
9)  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 30.63 63.06 6.31 

รวม 33.04 62.75 8.40 
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ควำมเชือ่มโยงแผนยทุธศำสตรก์ำรพฒันำจังหวดักบัยทุธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
โครงสร้ำงควำมเชื่องโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอยหล่อ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           (1)                                          (2)                                         (3)                                              (4)                                  (5) 
 

 

ยทุธศำสตรช์ำต ิ
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำม
มั่นคง 

 

2. ด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

 

3. ด้ำนกำรพัฒนำ 
และเสรมิสร้ำง 
ศักยภำพคน 
 

 

4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 

 

5. ด้ำนกำรสร้ำงกำร
เติบโตบนคุณภำพชีวิตที ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

6.ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 

 

แผนพฒันำ
เศรษฐกจิ
แหง่ชำต ิ 
ฉบบัที1่2 

กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำ
ศักยภำพทุน
มนุษย์ 

กำรพัฒนำ
ภำคเมืองและ
พื้นที่
เศรษฐกิจ 

กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐ 
กิจและแข่งขันได้ 
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้น 
ฐำนและระบบ 
โลจิสติกส์ 

กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงแห่งชำติเพื่อกำร
พัฒนำประเทศ 
สู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน 

 

กำรสร้ำงควำม
เป็นธรรมและ
ลดควำมเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

ก ำ ร พั ฒ น ำ
วิ ท ย ำศ ำส ต ร์
เทคโนโลยีวิ จัย
และนวัตกรรม 

 

กำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

กำรบริหำรจัดกำรใน
ภำครัฐกำรป้องกันกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 

 

ค ว ำ ม ร่ ว ม มื อ
ระหว่ ำงป ระ เท ศ
เพื่อกำรพัฒนำ 

 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำ
กลุม่จงัหวดัภำคเหนอื
ตอนบน 

ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศ

ที่สวยงามมีเสน่ห(์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีย่ังยนืเพ่ือเป็นรากฐาน

สนับสนุนทัง้ฐานเศรษฐกจิเดิมและเศรษฐกจิใหม)่ 

 

ยทุธศำสตรจ์งัหวดั 
การสรา้งความมั่นคัง่อย่างย่ังยืน

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
สรา้งสังคมแห่งวฒันธรรม 

ความรู้ ภูมิปญัญา จิตสาธารณะ

และพัฒนาศกัยภาพคนให้พร้อม

รับกับการเปลี่ยนแปลง 

ด ารงความเป็นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และพลังงานสะอาด 

การสรา้งความมั่นคง ปลอดภัย

และความสงบสุขของประชาชน 
การสรา้งประสิทธิภาพ ความ

โปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและ

เป็นธรรมในการให้บรกิาร 
 

ส่งเสริมการสร้างสรรคส์ินค้าและบริการให้โดยเด่นและมคีุณค่า มุ่งเน้น

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหัตถสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมการทอ่งเที่ยว 

(ยุทธศาสตร์ปรับตัวเพื่อเพิ่มมูลคา่และสร้างความยั่งยืนให้แก่

ฐานเศรษฐกจิเดิม) 

 

ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ 

อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรม

บริการการศึกษา และอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการ

ทอ่งเที่ยวและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
(ยุทธศาสตรเ์ชงิรุกเพื่อสร้าง

ฐานเศรษฐกิจใหม่สู่ตลาดสากล) 
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ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ด้านการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือ
รองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 

ดา้นการพัฒนา

เศรษฐกจิตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ด้านการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ดา้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 

ด้านการปอ้งกัน บรรเทา

สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยในชุมชน 

 

ดา้นการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อบต.

ดอยหล่อ 

ด้านการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานเพ่ือ
รองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม 

 

ดา้นการพัฒนา

เศรษฐกจิตามแนว

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ด้านการบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ดา้นการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ประชาชน 

 

ด้านการปอ้งกัน บรรเทา

สาธารณภัยและการ

รักษาความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ย.ในชุมชน 

 

ดา้นการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 

1. ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูประการ การ

คมนาคมขนสง่มี

ประสิทธิภาพ สามารถ

ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน

อย่างทั่วถึง 

2. ภาคเกษตรกรรม

สามารถสรา้ง

มูลค่าเพิ่มและมีการ

กระจายรายไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

 

(1) 

1. ชุมชนยดึถอืและ

ปฏิบัติงานตามแนว

เศรษษฐกิจพอเพยีงเกิด

ภูมคิุ้มกันทางเศรษฐกจิ 

2. ท้องถิ่นมกีารพัฒนา

ด้านการทอ่งเท่ียว 

วสิาหกจิในชุมชน มคีวาม

พร้อมแข่งขันและรองรับ

ผลกระทบจาการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน (AEC) 

 

 

 

(2) 

1. ชุมชนมีจติส านึกแลมี

ส่วนร่วมในการปฏิบัติ

เพื่อป้องกันและ

แก้ปญัหาในด้านการ

จัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

(3) 

1.ชุมชนและองค์กรภาค

สังคมในท้องถิ่น

สามารถอนุรักษ์ฟื้นฟู

และสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาอันเป็นเอกลกัษ์

ของท้องถิ่นของตนให้

ด ารงอยู่ได้อย่างย่ังยืน 

 

 

 

 

(4) 

1. ประชาชนกลุม่ต่าง ๆ

โดยเฉพาะกลุ่มเดก็และ

เยาวชน ผูสู้งอายุ คน 

พิการ และผูป้ระสบ

ปัญหาทางสงัคม ได้รับ

บรกิารและสวัสดกิาร

จากองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถงึ 

รวดเร็วและเป็นธรรม 

บนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

 

 

(5) 

 

1. ประชาชนมีความ

สามัคคีและความ

สมานฉันท์ในหมู่คณะ

สามารถป้องกันและ

รับมือกับสาธารณภัย

ต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. สามารถลดปญัหา

ยาเสพติดและความไม่

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินในชุมชน    

 

 

(6) 

1. องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น มกีระบวนการ

จัดการบรหิารจัดการ

ภายใต้หลักธรรมมาภิ

บาล 

2. องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมกีารจัดบริหาร

สาธารณะแก่ประชาชน

ที่มีประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธิ ์
 

 

 

(7) 

 

เปำ้ประสงค ์
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กลยุทธ์ 1. พัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งที่

จ าเป็น 

กลยุทธ์ 2. พัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐานทาง

การเกษตรเพื่อสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต

ทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา

จัดการโครงสรา้ง

พืน้ฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

กลยุทธ์ 1.สง่เสรมิและ

พัฒนาการเกษตรตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและ

สรา้งภูมิคุม้กันระบบ

เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 2. พัฒนา

ศักยภาพ

ผู้ประกอบการและ

ยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

รองรับ AEC 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสรมิ

การค้า การลงทุนที่มงุ

เน้นประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่ยังยืน 

กลยุทธ์ 4. ส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยวที่สอดคล้อง

กับศักยภาพชุมชนและ

เกิดประโยชน์อย่าง

ย่ังยืนต่อคนในท้องถิ่น 

 

(2) 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 1. การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดย

ชุมชน 

กลยุทธ์ 2. การควบคุม 

ป้องกัน แก้ไขปญัหา

ขยะและมลภาวะใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสรมิการ

ใชพ้ลังงานทดแทนและ

การอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาองค์

ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นในเชงิ

องค์รวม 

กลยุทธ์ 2. อนุรักษ์และ

ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ่นในชุมชน 

กลยุทธ์ 3. การ

เผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่

สู่ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

กลยุทธ์ 1. สง่เสรมิ

การศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ 

กลยุทธ์ 2 .การส่งเสรมิ

สุขภาวะที่ดขีองคนใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ 3. การพัฒนา

คุณภาพเด็ก เยาวชน 

สตร ีคนชราและ

ผู้ด้อยโอกาส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

กลยุทธ์ 1. การรักษา

ความสงบเรียบรอ้ย

และความปลอดภัยใน

ชุมชน 

กลยุทธ์ 2. การป้องกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย 

กลยุทธ์ 3. การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด อบายมุขและ

ปัญหาแรงงานต่างดา้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

กลยุทธ์ 1. พัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร

ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 2. พัฒนา

ประสิทธิภาพในการ

บรหิารจัดการภายใต้

หลักธรรมมาภบิาล 

กลยุทธ์ 3. ส่งเสรมิการ

มีส่วนรว่มของทกุภาค

ส่วนในการตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 
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แผนงาน สาธารณสุข การรักษา

ความสงบ

ภายใน 

การศึกษา สังคม

สงเคราะห ์

เคหะชมุชน สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน 

บรหิารงาน

ทั่วไป 

งบกลาง การเกษตร อุตสาหกรรม

และการโยธา 

ศาสนา

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

ผลผลิต/ 

โครงการ 

1.การส่งเสรมิ สนับสนุน

รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิง่แวดล้อม 

2.การบรหิารการจัดการ

ขยะภายใน 

3.งานอื่นๆ 

 

1อุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษา

ภายในเขต อบต.ดอยหล่อ 

2.ส่งเสรมิและสนับสนุน

การศึกษาภายในต าบล 

3. การจัดงานวันส าคัญ

ต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น 

4.การจัดงานประเพณ ี

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5.งานอื่นๆ 

 

1.ส่งเสรมิ  สนับสนุน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบการปกครอง 

2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การจัดเก็บภาษ ี

3.จัดหาและบ ารุงรักษา

ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น รถรถ

ขยะ รถบรรทุกน้ าฯลฯ 

4.การฝึกอบรม 

5.ศึกษาดูงาน 

6.งานอื่นๆ 

 

1.ฝึกอบรมอาชีพเสรมิ 

2.ส่งเสรมิการรวมกลุม่

อาชีพและการจัดจัง้ 

วิสาหกิจชมุชน 

3.ส่งเสรมิการเลี้ยงสัตว์

ประเภทต่างๆ 

4.การเพิ่มศักยภาพผู้น า

ชุมชน 

5.ปรับภูมิทัศน์สร้างแหลง่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึน้

ใหม่ภายในเขต อบต.ดอย

หล่อ 

6.จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์

การท่องเที่ยว 

7.ฝึกอบรมมัคคุเทศก์,  

8.ส่งเสรมิและสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.งานอื่นๆ 

 

1.การเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชน 

2..ส่งเสริมการออกก าลังกาย

ใหป้ระชาชนภายในเขต อบต.

ดอยหลอ่ 

3.สงเคราะห์เด็ก สตรี  

ผู้สูงอายุฯลฯ เช่น สงเคราะห์

เบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   

4.รณรงค์ป้องกันโรค 

5.การควบคุมโรคติดต่อ 

6.การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

7.กจิกรรมป้องกันบรรเทาสา

ธารณภัย 

8.การแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

9.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

10.การแข่งขันกฬีาต้านยาเสพ

ติด 

11.งานอื่นๆ 

 

1. ก่อสรา้งถนน/ปรับปรุง

ซ่อมแซม 

2.ก่อสรา้งท่อระบายน้ า /

รางระบายน้ า สะพาน 

3.ขุดลอกคลอง ระบายน้ า 

บ่อน้ าตื้นสาธารณะเพื่อ

รองรับภัยพิบัติและภัยแลง้ 

4.ก่อสรา้ง/ปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บ้าน 

5.เพิ่มขนาดท่อเมนประปา

ให้ใหญ่ขึ้น 

6.ขยายเขตไฟฟา้ 

7.ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะ 

8.งานอื่นๆ 
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แผนผังยทุธศำสตร์กำรพฒันำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลดอยหล่อพ.ศ. 2561-2564) 

“สงัคมแห่งควำมพอเพยีงและควำมสขุ” 
 

พนัธกจิที ่1 
พัฒนำปรับปรุงบ ำรุง 
รักษำระบบโครงสร้ำง
พื้นฐำนระบบ
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องการขั้น
พื้นฐานของชุมชน 

พันธกจิที ่2
สนับสนุน ส่งเสริม
กำรประกอบอำชีพ
แบบครบวงจร เพือ่
สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและเป็น
พื้นฐำนของ

เศรษฐกิจ

พึ่งตนเอง 

วิสัยทัศน ์

พนัธกิจ 
พนัธกจิที ่3 

เร่งรดัจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกดิ
ควำมย่ังยืนและ 
เป็นธรรม 

พนัธกจิที ่4 
พัฒนำ  ปรับปรุง  ส่งเสริม ศักยภำพคน 
ให้มีคุณภำพและรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง  รวมถึงกำรส่งเสริมบทบำท
ครอบครัว องค์กรทำงศำสนำ โรงเรียน
ชุมชน  ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสำน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 

พนัธกจิที ่5 
ส่งเสริม สร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี โดยอยู่
ภำยใต้กระบวนกำรมี
ส่วนรว่มของทกุภำคส่วน
ในสังคมเพือ่ให้เกดิกำร

พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

พนัธกจิที ่6 
พัฒนำ  ปรับปรุง  ส่งเสริม
ระบบสำธำรณสขุชุมชน 

และสุขภำพชมุชน 

ยทุธศำสตร ์
1.กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อรองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคม 

 

2.กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ตำมแนวทำง 
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3.กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

4. กำรอนุรักษ ์ฟื้นฟู
และสืบสำน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น 

 

 

5.กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ประชำชน 
 

6.กำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภัย
และกำรรกัษำควำม
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชมุชน 
 

7.กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่
ดี 
 

กลยทุธ ์

กลยุทธ์ 1. พัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนกำร
คมนำคมขนส่งที่จ ำเป็น 
กลยุทธ์ 2. พัฒนำ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนทำง
กำรเกษตรเพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลผลิตทำง
กำรเกษตร 
กลยุทธท์ี่ 3 พัฒนำจัดกำร
โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

 

กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมและพัฒนำกำร
เกษตรตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้ำงภูมิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจในท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 2. พัฒนำศักยภำพ
ผู้ประกอบกำรและยกระดับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC 
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนที่
มุงเน้นประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่ยังยืน 
กลยุทธ์ 4. ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและ

เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อคนใน

ทอ้งถ่ิน 

 

กลยุทธ ์1. กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
กลยุทธ ์2. กำรควบคุม 
ป้องกัน แก้ไขปัญหำขยะ
และมลภำวะในชุมชน 
กลยุทธ ์3. ส่งเสริมกำร
ใช้พลังงำนทดแทนและ
กำรอนุรักษพ์ลังงำน       

กลยุทธ์ 1. พัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญำทอ้งถิน่ในเชิง
องค์รวม 
กลยุทธ์ 2. อนุรกัษ์และ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่นในชมุชน 
กลยุทธ์ 3. กำรเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
สู่ภำยนอก 

 

กลยุทธ ์1. ส่งเสริม
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ ์2 .กำรส่งเสริม
สุขภำวะที่ดีของคนใน
ชุมชน 
กลยุทธ ์3. กำรพัฒนำ
คุณภำพเด็ก เยำวชน 
สตรี คนชรำและ
ผู้ด้อยโอกำส     

 

กลยุทธ ์1. กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยใน
ชุมชน 
กลยุทธ ์2. กำรปอ้งกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัย 
กลยุทธ ์3. กำรปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด อบำยมขุและ
ปัญหำแรงงำนต่ำง
ด้าว 

กลยุทธ ์1. พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ
บุคลำกรท้องถิ่น 
กลยุทธ ์2. พัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำล 
กลยุทธ ์3. ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนในกำร
ตรวจสอบควบคุม 
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3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ควำมเชือ่มโยงกับ
ยทุธศำสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศำสตร ์อปท. 
ในเขตจังหวดั

เชยีงใหม ่

ยทุธศำสตร ์
อบต.ดอยหลอ่ 

เปำ้ประสงค ์ ตวัชี้วดั
ผลผลติ/
โครงกำร 

คำ่เปำ้หมำย ควำมกำ้วหนำ้
ของเปำ้หมำย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หนว่ยงำน
รบัผดิชอบ 

หนว่ย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

กำรสร้ำงควำมมั่น
คั่งอย่ำงยั่งยืนตำม
แนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและกำร
ท่องเที่ยว 
 

ด้ำนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว 
 

1. ระบบ
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร
กำรคมนำคม
ขนส่ง มี
ประสิทธิภำพ 
สำมำรถ
ตอบสนอง
ควำมต้องกำร
ของประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 
2. ภำค
เกษตรกรรม
สำมำรถสรำ้ง
มูลค่ำเพิม่และ
มีกำรกระจำย
รำยได้อย่ำง
เหมำะสม 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 5 สำย 1. ก่อสร้ำง
บูรณะซ่อมแซม
สำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร
และโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
2. กำรจัดหำ/
ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 
3. กำรจัดกำร
จำรจรและ
ประชำสมัพันธ์ 
 

1.ถนนไม่
น้อยกว่ำ 5 
สำย 
2. ระปำไม่
น้อยกว่ำ 5 
แห่ง 

กองช่ำง ส ำนักปลดั 
กองคลัง 
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3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ควำมเชือ่มโยงกับ
ยทุธศำสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศำสตร ์อปท. 
ในเขตจังหวดั

เชยีงใหม ่

ยทุธศำสตร ์
อบต.ดอยหลอ่ 

เปำ้ประสงค ์ ตวัชี้วดั
ผลผลติ/
โครงกำร 

คำ่เปำ้หมำย ควำมกำ้วหนำ้
ของเปำ้หมำย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หนว่ยงำน
รบัผดิชอบ 

หนว่ย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

สร้ำงสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ควำมรู ้
ภูมิปัญญำ จิต
สำธำรณะและพัฒนำ
ศักยภำพคนให้พร้อม
รับกับกำร
เปลี่ยนแปลง 
 

1.ด้ำนกำรอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสำน 
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต 
ประเพณีและภูม ิ
2.ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ประชำชน 
 

1.ด้ำนกำรอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและสืบสำน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีต ประเพณี
และภูม ิ
2.ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ประชำชน 
 

1.ชุมชนยึดถือ
และปฏิบัติตำม
แนวทำงปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียงเกิด
ภูมิคุ้มกันทำง
เศรษฐกิจ 
2. ท้องถิ่นมีกำร
พัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 
วิสำหกจิใน
ชุมชนมีควำม
พร้อมแข่งขัน
และรองรับ
ผลกระทบจำก
กำรเข้ำร่วม
ประชำคม
เศรษฐกิจ
อำเซียน (AEC) 

ไม่น้อยกวำ่ร้อย
ละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 5 โครงกำร กลยุทธ ์1. พัฒนำ
องค์ควำมรู้ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำทอ้งถิ่นใน
เชิงองค์รวม 
กลยุทธ ์2. อนุรักษ์
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 
กลยุทธ ์3. กำร
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ภำยนอก      
กลยุทธ ์1. ส่งเสริม
กำรศึกษำและกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ ์2 .กำร
ส่งเสริมสุขภำวะที่ดี
ของคนในชุมชน 
กลยุทธ ์3. กำร
พัฒนำคุณภำพเด็ก 
เยำวชน สตรี คนชรำ
และผู้ด้อยโอกำส     

ไม่น้อยกวำ่ 
40 โครงกำร 
 

กองกำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

 

แบบ ยท. 02 



 64 
 
3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ควำมเชือ่มโยงกับ
ยทุธศำสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศำสตร ์อปท. 
ในเขตจังหวดั

เชยีงใหม ่

ยทุธศำสตร ์
อบต.ดอยหลอ่ 

เปำ้ประสงค ์ ตวัชี้วดั
ผลผลติ/
โครงกำร 

คำ่เปำ้หมำย ควำมกำ้วหนำ้
ของเปำ้หมำย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หนว่ยงำน
รบัผดิชอบ 

หนว่ย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ด ำรงควำมเป็น
ฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติ สิ่งแวดล้อมและ
พลังงำนสะอำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ชุมชนมี
จิตส ำนึกและมี
ส่วนร่วมใน
กำรปฏิบัตเิพื่อ
ป้องกันและ
แก้ปัญหำใน
ด้ำนกำร
จัดกำร
ทรัพยำกร  
ธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม
และกำร
อนุรักษ์ระบบ
นิเวศ 

ไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 4 
โครงกำร 

กลยุทธ์ 1. กำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรม
ชำติและ
สิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน 
กลยุทธ์ 2. กำร
ควบคุม ป้องกัน 
แก้ไขปัญหำขยะ
และมลภำวะใน
ชุมชน 
กลยุทธ์ 3. 
ส่งเสริมกำรใช้
พลังงำนทดแทน
และกำรอนรุักษ์
พลังงำน       
 

ไม่น้อยกว่ำ
20 โครงกำร 

กอง
สำธำรณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

ส ำนักปลดั 
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3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ควำมเชือ่มโยงกับ
ยทุธศำสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศำสตร ์อปท. 
ในเขตจังหวดั

เชยีงใหม ่

ยทุธศำสตร ์
อบต.ดอยหลอ่ 

เปำ้ประสงค ์ ตวัชี้วดั
ผลผลติ/
โครงกำร 

คำ่เปำ้หมำย ควำมกำ้วหนำ้
ของเปำ้หมำย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หนว่ยงำน
รบัผดิชอบ 

หนว่ย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

กำรสร้ำงควำม
มั่นคง ปลอดภัย
และควำมสงบสุข
ของประชำชน 
 

ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
เพื่อรองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อ
รองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

1. ระบบ
สำธำรณูปโภค 
สำธำรณู
ประกำร กำร
คมนำคม
ขนส่งมี
ประสิทธิภำพ 
สำมำรถ
ตอบสนอง
ควำมต้องกำร
ของประชำชน
อย่ำงทั่วถึง 
2. ภำค
เกษตรกรรม
สำมำรถสรำ้ง
มูลค่ำเพิม่และ
มีกำรกระจำย
รำยได้อย่ำง
เหมำะสม 
 

ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 

5 10 15 20 ปีละ 30 
โครงกำร 

กลยุทธ์ 1. 
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนกำร
คมนำคมขนส่งที่
จ ำเป็น 
กลยุทธ์ 2. 
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำง
กำรเกษตรเพื่อ
สร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
ให้แก่ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนำจัดกำร
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
120 
โครงกำร 

กองช่ำง ส ำนักปลดั 
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3.5 รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

ควำมเชือ่มโยงกับ
ยทุธศำสตร์

จงัหวดั 

ยทุธศำสตร ์อปท. 
ในเขตจังหวดั

เชยีงใหม ่

ยทุธศำสตร ์
อบต.ดอยหลอ่ 

เปำ้ประสงค ์ ตวัชี้วดั
ผลผลติ/
โครงกำร 

คำ่เปำ้หมำย ควำมกำ้วหนำ้
ของเปำ้หมำย 

กลยทุธ ์ ผลผลติ/
โครงกำร 

หนว่ยงำน
รบัผดิชอบ 

หนว่ย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

กำรสร้ำงประสิทธิภำพ 
ควำมโปร่งใส เป็น
ประชำธิปไตยและเป็น
ธรรมในกำร 
ให้บริกำร 

1.ด้ำนกำรป้องกัน บรรเทำ
สำธำรณภัยและกำรรักษำ
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 
2.ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 
 

1.ด้ำนกำรป้องกัน 
บรรเทำสำธำรณภัย
และกำรรักษำควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 
2.ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 

1. ประชำชนมีควำม
สำมัคคีและควำม
สมำนฉันท์ในหมู่
คณะสำมำรถ
ป้องกันและรับมือ
กับสำธำรณภัย 
ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. สำมำรถลด
ปัญหำยำเสพติด
และควำมไม่
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในชุมชน 
3. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน มี
กระบวนกำรจัดกำร
บริหำรจัดกำร
ภำยใต้หลักธรรม
มำภิบำล 
4. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีกำรจัด
บริหำรสำธำรณะแก่
ประชำชนที่มี
ประสิทธิภำพและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 2 2 3 3 ปีละ 4 โครงกำร กลยุทธ์ 1. กำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย
และควำมปลอดภัยใน
ชุมชน 
กลยุทธ์ 2. กำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณ
ภัย 
กลยุทธ์ 3. กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติ ด  อ บ ำ ย มุ ข แ ล ะ
ปัญหำแรงงำนต่ำง 
กลยุทธ์ 1. พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถบุคลำกร
ท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ 2. พัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำล 
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนในกำรตรวจสอบ
ควบคุม 
 

ไม่น้อยกว่ำ 16 
โครงกำร 

ส ำนักปลัด กองคลัง, 
กองช่ำง, 
กอง 
สำธำรณสุข, 
กองกำรศึกษำ
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
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สว่นที ่4  กำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิน่สีป่ไีปสูก่ำรปฏบิตัิ 

 1. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำและแผนงำน 
 

ที ่ ยทุธศำสตร ์ ดำ้น แผนงำน 
หนว่ยงำน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงำนสนบัสนนุ 

1 กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนเพื่อรองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม 

บริกำรชุมชนและสังคม 
 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน กองช่ำง ส ำนักปลดั 

กำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร 
 

กองช่ำง ส ำนักปลดั 

แผนงำนอุตสำหกรรม 
และกำรโยธำ 

กองช่ำง ส ำนักปลดั 

2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำม
แนวทำง 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 

บริกำรชุมชนและสังคม 
 

แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลดั - 

กำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร ส ำนักปลดั - 

3 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริกำรชุมชนและสังคม 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน กองสำธำรณสุขฯ ส ำนักปลดั 
แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

ส ำนักปลดั กองสำธำรณสุขฯ 

กำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร ส ำนักปลดั กองสำธำรณสุขฯ 
 

4 กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบ
สำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลดั 
 

กองกำรศึกษำฯ 

แผนงำนกำรศำสนำ 
วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

กองกำรศึกษำฯ ส ำนักปลดั 
 

5 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ประชำชน 

บริกำรชุมชนและสังคม แผนงำนกำรศึกษำ กองกำรศึกษำฯ ส ำนักปลดั 
แผนงำนสำธำรณสุข กองสำธำรณสุขฯ ส ำนักปลดั 
แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ ส ำนักปลดั 

 
- 

แผนงำนเคหะและชุมชน กองช่ำง ส ำนักปลดั 
แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลดั 
 

- 

กำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร ส ำนักปลดั - 
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ที ่ ยทุธศำสตร ์ ดำ้น แผนงำน 
หนว่ยงำน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงำนสนบัสนนุ 

6 กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยและกำรรักษำ
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในชุมชน 
 

บริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักปลดั กองคลัง 
แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

ส ำนักปลดั กองคลัง 

7 กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี
 

บริหำรทั่วไป แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักปลดั กองคลัง 
กำรด ำเนินงำนอ่ืน แผนงำนงบกลำง ส ำนักปลดั กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


