38

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โดยที่รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้ รัฐ พึงจัดให้ มียุทธศาสตร์ช าติเป็น
เป้าหมายการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบู รณาการ กัน เพื่อให้ เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่ าว โดยให้ เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ และต่ อ มาได้ มี ก ารตรา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมชองประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กาหนดมาตรการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกชองประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจ พอเพียง”
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั งคงมี ป ระเด็ น ความท้ าทายการพั ฒ นาในหลายมิ ติ ทั้ งในมิ ติ เศรษฐกิ จ ที่
่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม สามารถขั
บเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่าง เต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยังอยู่ในระดับ ต่า คุณภาพและ สมรรถนะของแรงงานที่ยังไม 1สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของ ประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายไต้ของประชาชน การแก้ปัญหาต้านความ
ยากจนและความเหลื่อมล้า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการ เข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปไต้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสาคัญสาหรับ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่
ยังขาด ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ ประชาชนไต้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยั งมี ส ถานการณ์ ที่ ก าลั งเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ ว ทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้า ง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากร สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งต้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม
ภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีต้านต่าง ๆ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิ เวศ ซึ่ งสถานการณ์ ตั งกล่ าวจะก่อ ให้ เกิ ด ความท้ าทายในการพั ฒ นาประเทศทั้ งในมิ ติ ค วามมั่น คง
เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ตังนั้ น ประเทศไทยจาเป็น ต้ องมี การวางแผนยุ ทธศาสตร์ ต้านต่าง ๆ ที่
รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของ ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภ าครัฐของ
ประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแช่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายไต้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.  ยุทธศาสตร์ชาติต้านความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านความมั่ น คง ศาสตร์ช าติ ด้ านความมั่ น คง มี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไต้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้าน ความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ
หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานต้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในต้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่าง ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์
ชาติต้านความมั่นคงประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
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๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญ หาที่อาจอุบั ติขึ้น ใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสั นติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ
ทางทะเล
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่ งชาติ แ บบบู ร ณาการอย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ (๒) การพั ฒ นาและผนึ ก พลั งอ านาจแห่ งชาติ กองทั พ และ
หน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามไต้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการ
บริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์ก รภาครั ฐ และที่ มิ ใช่ภ าครั ฐ เพื่ อ สร้างเสริม ความสงบสุ ข สั น ติสุ ข ความมั่น คง และความเจริญ
ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การ
ร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกสาคัญต่าง ๆ ทางานไต้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมสาหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่าง
เป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอื่น ๆ และ (๓) การ
พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ต้านความมั่นคง
2.  ยุทธศาสตร์ชาติต้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต ” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่
หลากหลาย รวมทั้งความไต้เปรีย บเชิงเปรียบเทียบของประเทศในต้านอื่น ๆ นามา ประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน ”
เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ (๓) “สร้ า งคุ ณ ค่ า ใหม่ ในอนาคต” ด้ ว ยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ่ น ใหม่ รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด
ผสมผสานกับ ยุทธศาสตร์ ที่ รองรั บ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ ปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายไต้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายไต้และ การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลางและลดความเหลื่อมล้าฃองคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายไต้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายไต้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติต้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๔) เกษตรอัจฉริยะ
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ฃับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่ งและโลจิสติกส์ และ (๔) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของ
ประเทศ
๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่สาคัญของ
การท่ อ งเที่ ย วระดั บ โลกที่ ดิ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ระดั บ และเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ภาพสู ง
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒ นธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสาราญทางน้า และ (๔) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค
๔. โครงสร้ างพื้ น ฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุ มถึงโครงสร้างพื้ นฐาน ทางกายภาพในต้าน
โครงข่ ายคมนาคม พื้ น ที่ และเมื อ ง รวมถึ งเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ โดย (๑)
เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
(๔) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๔) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มห
ภาค
5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒ นา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย
(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔)
สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๔) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์ชาติต้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ
เพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบต้าน และมีสุฃภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเองอย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอด ชี วิต สู่ ก ารเป็ น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง เป็ น นวั ต กร นั ก คิ ด
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีฃองคนไทย (๒)
ผลสัมฤทธี้ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติต้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่
๑. การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรม มุ่ งเน้ น ให้ ส ถาบั น ทางสั งคมร่ว ม ปลู ก ผิ งค่ านิ ยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกผิงค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณา
การเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความ
เข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกผิงค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๔) การสร้างค่านิยม
และวัฒ นธรรมที่ พึ งประสงค์ จ ากภาคธุร กิ จ (๖) การใช้ สื่ อ และ สื่ อ สารมวลชนในการปลู ก ผิ งค่ านิ ย มและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
๒. การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนเชิ ง คุ ณ ภาพ ในทุ ก ช่ ว งวั ย
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรีย น/วัย รุ่น ปลู กผิ งความเป็ น คนดี มีวินั ย พัฒ นาทักษะการเรียนรู้ที่ สอดรับ กับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนเตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สาหรบศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๔) การสร้างความตื่นตั้วให้
คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก (๖) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใ'ช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ
การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ
สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ
(๓) การดึงดูด กลุ่ มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้ มาสร้างและ พั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ
๔. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑)
การสร้างความรอบรู้ด้านสุ ขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุฃภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะทีดี และ (๔) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่
๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ โดย (๑)
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่ วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒ นา
ทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย และกีฬาขันพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกกาลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนา บุคลากรต้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาที่สาคัญที่ให้
ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนั บ สนุ น การรวมตั วของ ประชาชนในการร่ว มคิ ดร่ว มท าเพื่ อส่ ว นรวม การกระจายอานาจและความ
รับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ
จั ด การตนเอง และการเตรี ย มความพร้ อ มของประชากรไทยทั้ ง ในมิ ติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (๑) ความแตกต่ างของรายไต้ แ ละการเข้ า ถึ งบริก าร ภาครั ฐ ระหว่ างกลุ่ ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญ ทางเศรษฐกิจ สั งคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณ ภาพชีวิตของประชากรสู งอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติต้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่
๑. การลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่ม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงาน'ผิมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การทางาน (๔) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ค รอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุก
กลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ต้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายไต้น้อยและกลุ่มผู้ต้อยโอกาส
และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
โดย (๑) พัฒ นาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กาหนดแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มี
คุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
(๔) ปรับ โครงสร้างและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงาน
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๔) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
(๖) การพัฒนากาลังแรงงานในพื้นที่
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
โดยสนั บ สนุ น การรวมตั ว และดึ งพลั ง ของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ (๒) การรองรั บ สั งคมสู งวั ย อย่ างมี คุ ณ ภาพ (๓)
สนั บ สนุ น ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิช าการ ภาคประชาสั งคมและภาคประชาชน (๔)
ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๔) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐาน
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ
สังคมยุคดิจิทัล
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๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง
ตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน
การจั ด การวางแผนชีวิต สุ ข ภาพ ครอบครัว การเงิน และอาชีพ (๒) เสริม สร้างศัก ยภาพของชุม ชนในการ
พึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ
(๔) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เป้ า หมายการพั ฒ นา ที่ ยั่ งยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ งมิ ติ ต้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกยวข้องไต้เข้ามา มีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไต้ โดยเป็นการดาเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม1ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ต้าน อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง
ตั ว ชี้ วั ด ประกอบด้ ว ย (๑) พื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (๒) สภาพ แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไต้รับการพื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที
,เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่
๑. สร้ างการเติ บ โตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจ สี เขียว โดย (๑) เพิ่ มมูล ค่า ของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้ ส อดคล้องกับ ยุ ทธศาสตรดานการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และพื้นฟู ความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิด (๓) อนุรักษ์และพื้นฟูแม่'นาลาคลองและแหล่ง'นาธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจชิาน
ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง พื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายส่งทังระบบ (๓) พื้นฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายส่งทะเลไต้รับ การป้องกันและแกไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายส่งแบบ
บูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศ
โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทาแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้น ทีอนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒ นาพื้นที่เมือง
ชนบท เกษตรกรรม และ อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เวศ ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามแผนผั ง ภู มิ นิ เ วศ อย่ า ง
ยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
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มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นลิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
(๔) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาค
ส่วนในท้องลิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสฃและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติชา
5. พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดย (๑) พัฒ นาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงต้านน้าฃองประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพ
ของน้าทั้งระบบในการใช้น้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล
(๓) พั ฒ นาความมั่น คงพลั งงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พ ลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้ อม (๔) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๔) พัฒนาความมั่นคงต้านการเกษตร
และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ต้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีฃอง คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ต้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และ (๔) พัฒนาและดาเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
กาหนดอนาคตประเทศ ต้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือ
ในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ท้นต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนา
นวัต กรรม เทคโนโลยี ข้อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบ การท างานที่ เป็ น ดิ จิทั ล เข้ ามาประยุก ต์ ใช้ อย่ างคุ้ ม ค่ า และ
ปฏิบัติงานเทียบไต้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไต้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาค
ส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกสงค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอม
รบการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความ
ทัน สมัย มีความเป็ น สากล มีป ระสิ ทธิภ าพ และน าไปส่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าและเอื้อต่อการ พั ฒ นา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารทีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม 1เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพิงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ช าติต้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่
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๑. ภาครัฐ ที่ยึดประชาชนเป็น ศูน ย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ไต้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการไหบริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสมุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน
ทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ
(๓) ส่ งเสริ ม การกระจายอ านาจ และสนั บ สมุ น บทบาทชุ ม ชนท้ อ งลิ่ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งลิ่ น เป็ น
หน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔. ภาครัฐ มีค วามทัน สมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐ มี ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒ นา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๔. บุคลากรภาครัฐเป็น คนดีและเก่ง ยึดหลักคุณ ธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒)
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความกาวหน้า
ในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย
(๑) ประชาชนและภาคต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากร
ภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด เป็ น ธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริห ารจั ด การการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น โดย
(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมาย
เท่าที่จาเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย
๘. กระบวนการยุติ ธรรมเคารพสิทธิ มนุษ ยชนและปฏิบั ติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑)
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงไต้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันใน
ทุกขั้นตอน ของการด้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่ว นร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๔) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖5) ของเทศบาลตาบลบ้ านโพธิ์ มีความสอดคล้ องกั บทิ ศทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับ ที่ ๑๒ เทศบาลตาบลบ้ านโพธิ์ จึงได้นาทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติดังกล่าวมา
ประกอบในการจัดทาแผนพัฒ นาสามปี ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สั ง คมผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทาให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทาให้ประเทศไทยได้
ขยับฐานะขึ้น มาเป็ นประเทศรายได้ป านกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่
ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจาก
ร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับที่จะทาให้
ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจาก
การชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อย
ละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่ น ๆ ในภูมิภ าค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ากว่าสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับ โครงสร้างการผลิ ต สู่ ประเทศรายได้ปานกลางขั้น สู ง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
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มาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูง ขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้ น สู ง ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานจากภาคเกษตรไปยั ง ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการ
ผลิ ตของปั จ จัย การผลิ ตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ ลดลงทาให้ ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับ ประเทศที่เริ่มพั ฒ นาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒ นา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจาก
ร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทา
ให้ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อ เนื่ อ งเริ่ ม มี สั ญ ญาณที่ จ ะเป็ น ข้อ จ้ ากั ด ต่อ การขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ ในระยะยาวมากขึ้ น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของ
การดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่
มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขัน
ทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing
Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙
ประเทศทั่วโลก
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๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก
๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลาดับในปี ๒๕๕๑ และตลอด
ช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาอยู่ ที่ ร้ อ ยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่ อ GDP ในปี ๒๕๕๕
ตามลาดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจานวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่ งยั งไม่สามารถปรับเปลี่ย นจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒ นา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจากัด ยังไม่สามารถ
พั ฒ นาต่ อยอดในเชิ งพาณิ ช ย์ ได้ อย่ างเป็ น รูป ธรรมนอกจากนี้ ด้ านบุ ค ลากรและการบริห ารจั ดการ รวมทั้ ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจากัดต่อการทาธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดาเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ ยนแปลงเข้าสู่ ก ารเป็ น สั งคมสู งวัย แต่ยังคงมีปั ญ หาทั้ งในเชิ ง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒
คนในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กาลังแรงงานของ
ไทยมีจานวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒
ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗)
แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของ
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ประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ
วัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงาน
เพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของ
รายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ
๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่ม
สลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐
นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
สาคัญ ที่สุ ด คือ ความซื่อสั ตย์ สุจ ริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็ นว่าต้องส่ งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจน
ยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ
๐.๔๖ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่าง
กันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้
ทั้ งหมด ขณะที่ ก ลุ่ ม คนจนที่ สุ ด ร้ อ ยละ ๑๐ ถือ ครองรายได้ เพี ย งร้อ ยละ ๑.๑ สาเหตุ พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ จาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒ นาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
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เป็ น อยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญ ญาตรีมากกว่ากลุ่ มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครอง
มากขึ้น จากการเข้าถึงการประกั นตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทาให้ แรงงานในระบบมีสัดส่ว นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่ อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ
๑๖.๗ และระบบสวัส ดิการรั กษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐ วิส าหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ มผู้ ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัย ถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัว เรือน อย่ างไรก็ตาม รัฐ เริ่มให้ ความสาคัญ กับการพัฒ นาที่ อยู่อาศัยแก่ผู้ สู งอายุ
โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่
รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่ง
ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ย อมรับ ในความคิดเห็ นที่แตกต่างกันส่ งผลให้ เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
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๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒ นาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อการ
ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุก
รุกทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดิน
มีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
การชะล้ างพั งทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมี ปัญ หาพื้ น ที่ สู งชั นหรือพื้ น ที่ภู เขา ซึ่งมี ข้อจากัดในการน าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ ทรั พ ยากรที่ดิ น ของประเทศยังไม่ มีป ระสิ ทธิภ าพและขาดการบู รณาการของหน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้อง การบริ ห ารจั ดการที่ ดิน มีปั ญ หาความไม่เป็ น ธรรมและการกระจายสิ ท ธิการถือครองที่ ดิน ความ
หลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่ าชายเลนและระบบนิ เวศชายฝั่ งถูกทาลาย และมีการเปลี่ ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ
จานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทาให้
พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒
คิดเป็ นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทาให้ รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี
๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลั งงานเชิงพาณิ ชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาให้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕
ต้องนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของ
ความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการนาเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตั วของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕
ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้า
ในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าทาธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การ
พัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการ
สารวจสู ง ขณะที่ภ าพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้ าน
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร
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๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย
เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗
สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง
ร้อยละ ๑๘ ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี
๒๕๕๗ มี ป ระมาณ ๒.๖๙ ล้ านตั น โดยขยะอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ ๑๐ ต่ อ ปี เนื่ อ งจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญ หาการ
กาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่
การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมี
การน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้น ที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบ
ขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศ
ในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จานวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลาดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์ คุณ ภาพน้าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ านมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวนไม่เพียงพอต่อการ
บาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุ ว่ าประเทศไทยมี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริ ม าณ ๒๒๙.๐๘ ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่ อ งค์ ป ระกอบด้ า นสั งคมประชาธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมาภิ บ าลอยู่ ในระดั บ ที่ ต้ อ งเร่ ง แก้ ไข
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่าง
น้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕)
หลั กความรับ ผิ ดชอบ (๖) หลั กความคุ้ม ค่า ขณะนี้ ได้มี การสะสมตัวและลุ กลามสู่ ทุ กภาคส่ ว น ได้แก่ ภาค
การเมื องทั้ งระดับ ชาติ และระดั บ ท้ องถิ่น ที่ มีก ารซื้อ สิ ท ธิ์ ขายเสี ยง มี ก ารทุ จริตเพื่ อ ให้ ได้รับ การเลื อกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิ
บาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์
สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ ส ารวจการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบี ย บการบริห ารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่ว นได้แก่ บริห ารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่ส่วนกลาง
ได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าทีร่ ับผิดชอบบริหารราชการ
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แผ่นดิน รวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอานาจให้แก่
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณ
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๙.๘๕๐ คน
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจา
อยู่ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข
เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การ
บริหารส่วนตาบล ทาให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทาให้
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การ
เป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการ
ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศ
ไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ
ยั ง ไม่ ส ามารถที่ จ ะเข้ า ไปแก้ ไขปั ญ หาเหล่ า นี้ ได้ ดั ง ปรากฏตามดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ค อร์ รั ป ชั่ น (Corruption
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์ กรเพื่ อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
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ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้ ส มมติ ฐ าน (๑) แนวโน้ ม การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓.๘ ในช่ ว ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กาลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และ ร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลาดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้
ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกาลังแรงงานที่จะหด
ตัว เร่ งขึ้น เป็ น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๑.๐ ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๔ ซึ่ งจะเป็ น ปั จจั ย ถ่ว งต่ อ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓)
จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทาให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรั บการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสาคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทาให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก
รับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
กาลังแรงงานทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์
และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
ไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒ นาสิน ค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น
สศช. จะคานวณใหม่อีกครั้ง
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่ อมล้ าเป็ น ปั ญ หาส าคัญ ในสั งคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ ส่วนใหญ่ตก
อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผล
ให้เกิดปั ญ หาต่างๆ อาทิ ปั ญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ ยนแปลงพื้น ที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ ภ าคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้ น นอกจากนี้ ความต้ อ งการแรงงานที่ ม ากขึ้ น จะมี ส่ ว นเอื้ อ หรื อ ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสาคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดาเนิ นการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้ พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดาเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอานาจและจัด
ภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้ อ งถิ่ น รวมทั้ งมี ก ลไกป้ อ งกั น และขจั ด การทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งในภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ เพื่อ
รายงานข้อค้น พบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ ผู้มีอานาจภาครัฐหั นมาพิจารณา ทบทวน
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
มากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับ
ประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการ
สุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็ น รู ป แบบการค้ าที่ มี บ ทบาทมากขึ้ น มี ก ารยกระดั บ กระบวนการผลิ ต แบบอั ต โนมั ติ ไปสู่ ก ารใช้
เทคโนโลยี ที่ ผ สมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒ นา
และนวัตกรรม จะทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้ มการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ านมีการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(๒) การเปิ ดเสรีภ ายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามาซึ่งโอกาสที่
สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจากัดในด้าน
อุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สู งขึ้ น ทั้ งการผลิ ต ในประเทศและการใช้ฐ านการผลิ ต ในประเทศเพื่ อ นบ้ านและ ๓) โอกาสในการใช้ค วาม
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
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(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒ นาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงิน ทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง
ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการ
สร้ างการเติ บ โตของเศรษฐกิ จ แบบทั่ ว ถึ ง (Inclusive Growth) ซึ่ งเป็ น ปั จ จั ย ที่ จ าเป็ น ต่ อ การขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุ น และเศรษฐกิ จ โลกยั งมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะผั น ผวนตลอดช่ ว งแผนฯ ๑๒
เนื่ องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรั บ ทิ ศทางนโยบายการเงิน ในสหรัฐอเมริกาในช่ วงต้น แผนพั ฒ นาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคั ญ ๆ ในช่ ว งหลั งวิก ฤติ เศรษฐกิจ โลกที่ มี ค วามเสี่ ย งจะพั ฒ นาไปสู่ วิกฤติ แ ละสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสั งคมออนไลน์ ส่ งผลให้ มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทั ศนคติ และความเชื่อในสั งคม
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทาให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และ
การสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น แรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็น สาคัญ ของวาระการพัฒ นาโลกภายหลั ง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ
พัฒ นาที่ยั่งยืน ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จานวน ๑๗
ข้อ และเป้ าหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่ งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒ นาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ต้องให้ความสาคัญ กับ การกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่มุ่งสู่การเปลี่ ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกําหนดตํ าแหน่งทางยุท ธศาสตร์ข องประเทศ (Country Strategic Positioning)
เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้นประเทศ
ไทยเป็น ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศต่อ หั ว (GDP Per Capita) และรายได้ ป ระชาชาติต่ อหั ว
(GNP Per Capita) ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
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๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒ นาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่ว มมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนากาลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิ ดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒ นาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิ ตมีความยื ดหยุ่ น ในการเคลื่ อนย้ ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิ ต เพื่อให้ แรงงาน
สามารถเคลื่ อ นย้ า ยไปสู่ ส าขาการผลิ ต ที่ มี ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต สู ง สุ ด และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
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๕.๑.๓ การส่ งเสริมผู้ ป ระกอบการที่เข้มแข็งและพาณิ ช ย์ดิจิตอล พัฒ นาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาด
ที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการ
เพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่ อเชื่อมโยงพื้ น ที่ เศรษฐกิจ ในประเทศและต่างประเทศ ทั้ งการพั ฒ นาและปรับปรุงโครงข่ ายรถไฟให้ เป็ น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒ นาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลั กษณะสหกรณ์
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และแหล่ งน้ า ใช้เทคโนโลยี การผลิ ตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน ความเสี่ ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม
ยั่ งยื น ปรับ โครงสร้ างการผลิ ต ภาคบริ การโดยเร่งพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส่ งให้ เกิ ดความเชื่อมโยงกัน เป็ น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒ นาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่ องเที่ ย วของไทยสู่ ส ากลและรองรับ การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวให้ ส ามารถแข่ งขัน ได้ ในระดั บ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปั จจัยสนับ สนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสั งคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒ นาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุ วัฒ นธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒ นา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสาหรับ
ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่ อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่ งเสริ ม การให้ ค วามส าคั ญ กั บ มิ ติ สุ ข ภาพในทุ ก นโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่ อ ให้ ก าร
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้ างสภาพแวดล้ อ มและนวั ต กรรมที่ เอื้ อ ต่ อ การดารงชี พ ในสั ง คมสู งวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
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๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับ สนุ นการวิจัยและพัฒ นาและการผลิตทางการเกษตรที่ส อดคล้ องกับพื้นที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน
และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่
คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า
พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธ รรมอย่ างเท่า เทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้ แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้า งพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒ นาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
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๕.๔.๓ การส่ งเสริ ม การลงทุ น การค้ าชายแดน และการจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า น รวมทั้ งส่ งเสริ ม การจั ด ตั้ งเขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษในพื้ น ที่ ช ายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้า
ในระดับ พื้น ที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้นา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคต
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ขั บ เคลื่ อ นสู่ Zero Waste Society ผ่ า นมาตรการต่ า งๆ เช่ น การปฏิ รู ป ระบบภาษี แ ละ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่ งเสริ ม การผลิ ต การลงทุ น และการสร้ า งงานสี เขี ย ว เพื่ อ ยกระดั บ ประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒ นาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกั บสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่ วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็ ว และน่ าเชื่ อ ถื อ สามารถเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ กั บ คณะรัฐ มนตรีป ระกอบการตั ด สิ น ใจในเชิ งนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ
มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับ แนวทางการพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สานักงานพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาคที่ยึด
กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น
เพื่อสนั บสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒ นาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ประกอบไปด้ ว ย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคเหนื อ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์นั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของเทศบาลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แผนพั ฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒ นาคนให้ มี
สุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่
มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์
แนวคิ ด และทิ ศ ทางการพั ฒ นา ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อมี ปั ญ หาพื้ น ฐานด้านการขาดแคลนน้ า
ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัย และ ภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้า นสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดย การใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคม
ขนส่งและพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมา เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ
ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ใน
ระยะยาว
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง”
1) เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค
2) เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
3) เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยใช้ ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ต กรรม
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
4) เพื่อเชื่อมโยงห่ วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5) เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และ
มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
1.1 พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้า โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้า หนอง ฝายและพื้นที่ชุ่มน้าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติให้สามารถเพิ่มปริมาณ
การกัก เก็บ รวมทั้งพัฒ นาแหล่งน้ าใต้ดิน ตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก ดินเค็ม
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้า ฝาย และแหล่งน้าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ การเกษตร
1.2 พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง ชี มูล โดยศึกษา สารวจ และจัดหาพื้นที่ เพื่อพัฒนา
แหล่งน้า ตลอดจนการผันน้าระหว่างลุ่มน้า แม่น้าในภาคและระหว่างภาค
1.3 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้า เช่น ระบบสูบน้า อาคารบังคับน้า คลองส่งน้า เป็นต้น
1.4 บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้าทั้งระบบ โดยดาเนินการในระดับลุ่มน้า ให้มี
ความสมดุลระหว่างการใช้น้าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
และมีการจัดทาแผนบริหารจัดการน้าทั้งในระยะเร่ งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจาก อุทกภัย
และภัยแล้ง
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
2.1 พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีที่ดินทากิน
ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ
และอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ ตามแนวทางกาฬสินธุ์ โมเดล และ
หนองบัวลาภูโมเดล
2.2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และจั ด สวัส ดิ ก ารให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ ก าร และผู้ ด้ อ ยโอกาส โดยเพิ่ ม
สวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการ
ดูแลผู้ พิ การและผู้ สู งอายุ และสนั บ สนุ น การออมเพื่ อสร้างความมั่น คงทางรายได้ และพึ่งพาตนเอง ได้ใน
บั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จาก ระบบสื่อสาร
ทางอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
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2.3 พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษา
ที่มีคุณ ภาพให้ มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เพื่อพัฒ นาทักษะให้ ส ามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมบูรณาการร่วมกันระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ
ภาคเอกชน” ใน การหล่อหลอม ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมให้คนไทยดาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2.4 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นที่ เสี่ยง
อาทิ จั งหวัด ขอนแก่ น สกลนคร ร้ อ ยเอ็ ด หนองบั ว ล าภู กาฬสิ น ธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุ ด รธานี
นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งในชุมชนและ
เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้าจืดมีเกล็ด
กาจัดสิ่งปฏิกูลจาก ชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการ
คัดกรองเฝ้าระวัง วินิจฉัยและ รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้าดี พร้อมทั้ง พัฒนาระบบคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อ ติดตามการทางาน
2.5 พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการ
พัฒนา เด็กในช่วง 0 – 3 ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม
2.6 อานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อย
และผู้ ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีค วาม บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างหน่ว ยงาน ภาครัฐและ
เครื อข่าย ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิ พาทในชุมชนโดยสั น ติวิธีและสร้างการรับ รู้กฎหมายเพื่อ สร้าง
ภูมิคุ้มกันในการปกป้อง ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
3.1 พัฒ นาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรอัตลั กษณ์ พื้ น ถิ่น เกษตรปลอดภั ย เกษตรชีว ภาพ เกษตรแปรรู ป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศ
การพัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร
พัฒนาเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน การ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม
3.2 พัฒ นาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัด ยโสธร
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยาย
พื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรม การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้
แตกต่าง จากสินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริม
กระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการ
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จัดทาโซนนิ่งระบบเกษตร อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนาร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และ
เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวาง แผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการ
ส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรจาหน่ายสิน ค้าผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3.3 ส่ งเสริม การปรับ เปลี่ ย นไปสู่ สิ นค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้ น ที่ (Zoning) และ
ความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสาคัญที่เป็นสารตั้งต้น
ในการแปร รูป ผลิตสินค้า ในพื้น ที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อานาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้ มี
ปริ ม าณมากพอและมี คุ ณ ภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้ อ งการของตลาดทั้ งในและ
ต่างประเทศ และจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่ ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
คุ ณ ภาพสู ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สกลนคร มุ ก ดาหาร นครพนม นครราชสี ม า สุ ริ น ทร์ ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ และ
อุบลราชธานี และโคนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดย สนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการ
ปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุง คุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง และทักษะเกษตรกร รวมทั้งการ
จัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่อง ทางการจาหน่ายและขยาย
ตลาดไปสู่อาเซียน
3.4 ส่งเสริมและพัฒ นาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ ที่ สาคัญ
ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้าเสียจาก โรงงาน
อุ ต สาหกรรม ฟาร์ ม ปศุ สั ต ว์ และชุ ม ชน พั ฒ นาต่ อ ยอดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชี ว ภาพที่ มี มู ล ค่ า สู ง ก่ อ ให้ เกิ ด
ความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์
พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร
เป็ นศูนย์ กลางอุตสาหกรรมเกษตร แปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อานาจเจริญ และอุดรธานีโดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน
GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันและ
ส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ใน พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 ด้วยการพัฒนาต่อยอดจาก วัตถุดิบและของ
เหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทาง ชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น ชีว
เภสัชภัณฑ์อาหาร อาหารสัตว์ในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ชีวภาพ (bio-plastic)
สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์หรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง สร้างความมั่นคงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการนาวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ ครัวเรือน มาผลิตเป็น
พลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน
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3.5 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ธุร กิ จ SMEs ธุ รกิ จ Startup และวิส าหกิ จ ชุ ม ชน ผลิ ต สิ น ค้ า อุ ป โภค
บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพื้นที่
พัฒนา ผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึง แหล่ง
เงิ น ทุ น ที่ เป็ น ธรรม การพั ฒ นาช่ อ งทางการตลาดในต้ น ทุ น ที่ ต่ า โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น
E-Commerce, E-Marketing เป็นต้น
3.6 ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพ ให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสิน ค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยี
และงาน ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งพัฒ นาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับ
ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ
เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลาย และทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
3.7 พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี
คุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่
ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสาคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความสะอาด
และดูแล ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุ่งเน้น การเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การใช้พลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด
3.8 อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม การฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรป่ าไม้ ให้ ค งความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละรั ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ต้นน้าและป่าธรรมชาติที่สาคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยกาหนดและทาเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่
ป่านอก เขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อ
รักษาพื้นที่ป่าต้นน้า และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า
3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจาย
ตัวอยู่ในพื้นที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ ายของ อุตสาหกรรมใน
ลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้าง พื้นฐานและ
บุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลอง
เพิ่มขึ้น ทั้งการ จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การทาวิจัย ตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานนาร่อง เพื่อให้
สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
4.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจาถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ ชุมชน และ
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เมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ เมืองเก่าพิมาย เมืองเก่าสุรินทร์ เมืองเก่านครราชสีมา และเมืองเก่า สกลนคร
พัฒนาแบรนด์ และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการ
ขายแพ็กเกจการ ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม นักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น
4.2 พัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น หรืออัต
ลักษณ์ ของแต่ล ะพื้น ที่มาสร้างเส้ น ทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่ งท่ องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีส านใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาว ไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจาก
ทุน ทางวัฒ นธรรม เพื่ อให้ เกิด ความ จดจาและสร้างความโดดเด่น ลอกเลี ยนได้ยาก พั ฒ นาบุ คลากรและ
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี พัฒ นาระบบโลจิ ส ติกส์ ขนถ่าย นักท่องเที่ ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ แหล่ งท่ องเที่ยว ดูแลความ
ปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว
4.3 พัฒ นาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพั ฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศ เพื่อนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป. ลาว โดย
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อน ชมทัศนียภาพและ
วิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ าโขง (Leisure/Lifestyle) การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยจั ก รยานและการเดิ น ทางแบบ คาราวาน
(Cycling/Caravan Tours) การ ท่องเที่ย วเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พั ฒ นาถนน เชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒ นาท่าเรือและการท่องเที่ยวทางน้าให้ ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการ
บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการ และทักษะ
ทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
4.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี
หนองบัวลาภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์และมีชีวิต
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์
เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการ
ของภาคตั้งแต่ยุคก่อน ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรม ทัศนศึกษาของ
โรงเรียนและนันทนาการของ ครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง สิ่งอานวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ ขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมา ได้บ่อยครั้ง
4.5 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น
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ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิต
บุคลากรรองรับการ ขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
4.6 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิด ความสมดุล และ
ยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด ความคุ้มค่าต่อ
ประสบการณ์ มากกว่าการท่องเที่ย วที่คุ้มค่าเงิน สนั บสนุน ให้ คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ มากขึ้น
รวมทั้งให้ ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.7 พัฒ นาแหล่งท่องเที่ย วและสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแล ความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่าย
เพื่ อ กระจายนั กท่ อ งเที่ ย วจากเมื องหลั กไปสู่ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น เชื่อ มโยงกิ จกรรม การท่ องเที่ ย วระหว่าง
ภาคเอกชน กับ ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่สอดคล้อง กับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒ นาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้ น พัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณ ภาพดี ส่ งเสริ ม การท่ องเที่ ย วเฉพาะ กลุ่ ม ตามความสนใจของนั กท่ อ งเที่ ยว รวมถึงระบบ การจั ดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว
5. ใช้โอกาสจากการพัฒ นาโครงข่ายคมนาคมขนส่ งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่ๆ ของภาค
5.1 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอาทิ แผนการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น -หนองคาย
ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC
ด้าน ตะวันออก
5.2 เร่งพัฒ นาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ งภายในภาคให้ เป็นระบบที่ สมบู รณ์ อาทิ การ
พัฒ นารถไฟสายใหม่ (บ้ านไผ่ -นครพนม) โครงการพัฒ นาท่าอากาศยาน ให้ สามารถรองรับปริมาณ ความ
ต้องการ เดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน 4 ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
5.3 พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการ สุขภาพ
และศูน ย์กลางการศึกษา โดยจัดทาแผนแม่บทพื้นที่ศูนย์กลางความเจริญ เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เขตนวัตกรรม พื้นที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒ นธรรม และพื้นที่เปิดโล่ง เป็นต้น พัฒ นา และปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยง กับระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนา ระบบขนส่งรางเบาเมือง
ขอนแก่น พร้อมทั้ง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและ ระบบขนส่งอื่น
5.4 พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ อาทิเมือง ขอนแก่น เมือง
นครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
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ผสมผสานทั้งการทางาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง และ พัฒนาพื้นที่บริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทินครพนม หนองคาย มุกดาหาร
ให้ มีความพร้อมสาหรับ รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และเป็น
ศูนย์กลางความ เจริญในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่โดยรอบ
5.5 พัฒ นาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒ นาระบบคมนาคม โดยพัฒ นาและยกระดับ ความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและระบบราง ที่ได้มาตรฐาน
และเป็ น ที่ ย อมรับ ในระดั บ สากล พั ฒ นากาลั งแรงงานและนวัต กรรมเพื่ อเตรียมพร้อ มรองรับ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมการบินใน จังหวัดนครพนม อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแก่น และพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้าในจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี
6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ
6.1 พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล
เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่ วยงานเพื่ อสามารถให้ บริการ ณ จุดเดียว (National
Single Window) เพิ่ มอัตรากาลั งเจ้ าหน้ าที่ให้ เพี ยงพอ พั ฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่ อนปรน
การค้าชายแดนที่มีศักยภาพ
6.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5
(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง โครงข่าย
เส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6.3 พัฒ นาพื้นที่เขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และ หนองคาย เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนา เศรษฐกิจชายแดน
พร้ อม ทั้ งเร่ งรัด การดาเนิ น งานโครงการและมาตรการส าคัญ ในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ให้ มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง 1 (นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์


สุรินทร์)
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ปรับเปลี่ยน
วิ สั ย ทั ศ น์ “แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรและอาหารปลอดภั ย ศู น ย์ ก ลางผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไหม และการท่ อ งเที่ ย ว
อารยธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน
เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา ที่มีชื่อเสียง
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าขายชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายการพัฒ นา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโค กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน
8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategics Issues)
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นการพัฒนา
1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.5 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง
2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน
2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน
2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
2.11 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสาคัญ
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน (จัดทําปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
เป้าหมายการพัฒนา (Vision) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข”
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7) ส่งเสริมและพัฒนากา
8) การค้าการลงทุน และค้าชายแดน
9) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ
จังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของจังหวัดนครราชสีมา ใน 4 มิติ คือ
1) มิติการพัฒนาแบบทั่วถึง แสดงการกระจายผลการพัฒนาและโอกาสสู่คนส่วนใหญ่ของสังคม โดยวัด
จาก 3 ประเด็นสาคัญ ประกอบด้วย ความยากจนและความเหลื่อมล้า โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม และ
การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม มีช่วงคะแนนค่าต่าสุดที่ 11.88 และค่าสูงสุดที่ 72.41 ค่าเฉลี่ยกลาง
ของประเทศ เท่ากับ 27.14 โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนนที่ 25.73 เป็นลาดับที่ 42 ของประเทศ แต่
คะแนนต่ากว่าค่ากลางของประเทศ ดังนั้น จังหวัดจึงต้องพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง รวม 6 ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนา
ระดับการพัฒนาในมิตินี้
2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แสดงระดับการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิ จ และขีด ความสามารถในการแข่งขัน โดยวัดจากประเด็น ความเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิ จ ความมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน และขีดความสามารถในการแข่งขัน มีช่วงคะแนนค่ าต่าสุดที่ 14.42
และค่าสูงสุดที่ 47.09 ค่าเฉลี่ยกลางของประเทศเท่ากับ 29.73 โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้คะแนน 30.29
เป็ น ล าดับ ที่ 36 ของประเทศ และสูงกว่าค่าเฉลี่ ยกลางของประเทศ แต่ยังต้องพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
จานวน 6 ตัวชี้วัด เพื่อยกระดับการพัฒนาในมิตินี้ให้สูงยิ่งขึ้น
3) การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว แสดงระดับการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
พิจารณาจากประเด็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีช่วงคะแนนต่าสุดที่ 4.19 ล่าสูงสุดที่ 59.97 ค่าเฉลี่ยกลางของประเทศอยู่ที่ 22.53 โดยจังหวัดนครราชสีมา
ได้ ค ะแนน 11.39 คะแนน ต่ากว่าค่ าเฉลี่ ย กลางของประเทศ และเป็ น ล าดับ ที่ 65 ของประเทศ จึ งต้ อ ง
พิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง จานวน 6 ตัวชี้วัด เพื่อแก้ไขการพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งจะได้กล่าวในลาดับถัดไป
4) ประสิทธิภาพการดาเนินงานของภาครัฐ แสดงระดับการพัฒ นาความสามารถของภาครัฐในการ
ให้บริการสาธารณะ การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และการริหารงบประมาณของจังหวัด มีช่วงคะแนนต่าสุดที่
23.69 และช่วงคะแนนสู งสุ ดที่ 72.99 ค่าเฉลี่ ยคะแนนของประเทศ อยู่ที่ 45.68 คะแนน โดยจังหวัด
นครราชสีมา ได้คะแนน 46.51 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของประเทศ และจัดเป็นลาดับที่ 35 ของ
ประเทศ แต่ยังต้องพิจารณาตัวชี้วัดจานวน 6 ตัวชี้วัด เพื่อยกระดับคะแนนให้สูงยิ่งขึ้น
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สัญลักษณ์ประจําจังหวัดนครราชสีมา

รูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประดิษฐานอยู่หน้า ประตูชุมพล ประตูเมืองทางด้านทิศตะวันตก
หมายถึง วีรกรรมอันกล้าหาญที่ท้าวสุรนารีได้กอบกู้เมืองนครราชสีมา จากกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไว้ได้ ซึ่งตรา
ประจาจังหวัดนครราชสีมา ภาพนี้มีฐานะเป็นตราราชการ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดภาพเครื่องหมาย
ราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 214) [ว่าด้วยการกาหนดเครื่องหมายราชการ
ประจาจังหวัด 76 จังหวัด]

คําขวัญประจําจังหวัด

“เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน”
(คาขวัญเดิม โคราช ลือเลื่อง เมืองก่อนเก่า นกเขาคารม อ้อยคันร่ม ส้มขี้ม้า ผ้าหางกระรอก)

อักษรย่อ : นม
สีประจําจังหวัด : สีแสด (สีส้ม)
ต้นไม้ประจําจังหวัด : ต้นสาธร (Millettia leucantha)
ดอกไม้ประจําจังหวัด : ดอกสาธร
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เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก
นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของจังหวัด
2) ประชาชนมีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพี ยง และมีความปลอดภั ยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3) มี ท รัพ ยากรธรรมชาติ ที่ส มบู รณ์ มีส ภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสมต่อ การด าเนิ นชี วิต ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และมีอุทยานธรณีโคราชที่มุ่งสู่อุทยานธรณีโลก
4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5) เพื่อให้ ห น่ วยงานภาครัฐมีส มรรถนะสู งอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการทุกด้าน ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
1) การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
2) การลดความเหลื่อมล้า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ
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 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด (%)
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)
3. อัตราการว่างงาน (%)
4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (เท่า)
5. จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เพิ่มขึ้น (ครัวเรือน/ปี)
6. อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน (%)
7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)
8. จานวนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ราย)

3) แนวทางการพัฒนา

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว รอบ
แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
2. เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการภาคการเกษตร
5. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการนอกภาคการเกษตร
6. ส่งเสริมการนาผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภัย (Food
Valley) มาใช้กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
7. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
8. น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
9. สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ ผู้อยู่ในวัยแรงงานและผู้ประกอบการ

(2) โครงการ
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรหลักที่ 1 ทบทวนแผนการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม
รองรับด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ Mice
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กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา
กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
กิจกรรมหลัก 6 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย
2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของดิน
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนา ปรับปรุง และก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้าในเขตชลประทาน รวมทั้ง
ระบบผันน้า/ส่งน้า ทางและสะพานข้ามลาน้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง และก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้านอกเขตชลประทาน
รวมทั้งระบบผันน้า/ส่งน้า ทางและสะพานข้ามลาน้าและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่า พืชเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลผลิต และมูลค่า สัตว์เศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู้อยู่ในวัยแรงงาน
และผู้ประกอบการ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้าน หลักวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล
กิจกรรมหลักที่ 7 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม
และพลังงานทดแทน
กิจกรรมหลักที่ 8 การแปรรูปผลผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 9 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเส้นทางคมนาคมขนส่ง และ
การบริหารจัดการ (โลจิสติกส์) สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม รองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ
กิจกรรมหลักที่ 10 พัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่แปรรูปและไม่แปรรูป
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2
การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้า
2. เพื่อพัฒนา โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม
4. เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (%)
2. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (Gini Coefficient)
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกาลังแรงงาน (%)
4. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (ครั้ง)
5. อั ต ราส่ ว นแพทย์ ต่ อ ประชากร (แพทย์ / คน) (ปี 2559 แพทย์ 626 คน ประชากร
2,629,979 คน)
6 .ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล (คน)
7. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)
8. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 (คะแนน)
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3) แนวทางการพัฒนา
1. ลดความความเหลื่อมล้าทางสังคม ทุกมติ

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
5. ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
6. ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
7. ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ

(2) โครงการ

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลสุขภาพ การรักษาผู้ป่วย ทุกช่วงวัย ด้วยองค์
ความรู้ และเทคโนโลยี
กิจกรรมหลักที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ ศึกษา ทุกช่วงวัย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
กิจกรรมหลักที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
กิจกรรมหลักที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
กิจกรรมหลักที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนภายใต้
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

1) วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ
2. เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด (จานวน 1,920,525 ไร่)
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)
3. การจัดการน้าเสีย (แห่ง)
4. พื้นที่บริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น (ไร่)
5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท)
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8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้านบาท)
9. ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก
3) แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก
3. ใช้พลังงานและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสานึกประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า
และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วม สานึก
รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลาน้า คู คลองสาธารณะ
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน (นอกเขตชลประทาน) ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
7. พัฒนาระบบป้องกันน้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง และเพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเส้นทางน้า
8. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็มเพื่อการเกษตร
9. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก
10. ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
(2) โครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมหลักที่ 2 การบริหารจัดการขยะ
กิจกรรมหลักที่ 3 การมีส่วนร่วมในการจัดการน้าเสีย และส่งเสริมพัฒนา ฟื้นฟู ลาน้า คูคลอง สาธารณะ
กิจกรรมหลักที่ 4 การบริหารจัดการน้าเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 5 การบริหารจัดการน้าในพื้นที่เกษตรน้าฝน (นอกเขตชลประทาน)
กิจกรรมหลักที่ 6 ดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กิจกรรมหลักที่ 7 การป้องกันน้าท่วม และการพังทลายของตลิ่ง
กิจกรรมหลักที่ 8 การจัดการดินเค็มเพื่อการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 9 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก
กิจกรรมหลักที่ 10 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
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 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

1) วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลัก ของชาติ
2. เป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงทุกมิติ
3. เสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา
1.จานวนตาบลที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ (ตาบล)
2. จานวนตาบลที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตาบล)
3.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (ตาบล)
4.สร้างการมีส่วนร่วม (ตาบล)

3) แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
2. เป็นศูนย์บริหาร การจัดการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน
3. เสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์
4. เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน
1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้
ประชาชนได้รับรู้รับทราบ
2. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการเรียนรู้
หลักการทรงงาน
3. สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
4. ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
5. ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทาความผิด
7. สร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
8. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
(2) โครงการ โครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์/การเผยแผ่/การเทิดทูนและ
ธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
การเรียนรู้หลักการทรงงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน
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กิจกรรมหลักที่ 4 การส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือนักเรียน
นักศึกษาในจังหวัด
กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมในการ ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
กิจ กรรมหลั ก ที่ 6 การจัด ระบบการป้ องกัน ปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด และการสร้าง
เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมหลักที่ 7 การสร้างระบบเครือข่ายการทางานเฝ้าระวัง
กิจกรรมหลักที่ 8 การส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ

1) วัตถุประสงค์

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%)
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้าประปา (%)
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า (%)
4. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
5. การให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
5.1 จานวนครั้ง
5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
6. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)
8. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร
8.1 ประชาชน
8.2 บุคลากรภายในองค์กร

3) แนวทางการพัฒนา

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4) แผนงานโครงการ
(1) แผนงาน

1. เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน การตรวจติ ด ตาม และการประเมิ น ผลกา ร
ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
(2) โครงการ โครงการเพิ่มขีดความ สามารถบุคลากร องค์กรภาครัฐ และเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย ด้านกระบวน
การบริหารจัดการ องค์กรภาครัฐ มู่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port และ MICE City และด้านอื่น ๆ
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ มู่งสู่ Korat 4.0, Smart City, Dry Port
และ MICE City และด้านอื่น ๆ
กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และการประเมินผล
ตามนโยบายรัฐบาล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดําริ
1.1) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี
2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1.2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
1.3) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจเรื่องการใช้น้า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
2.3) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
2.5) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร
3.1) พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมเกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นาด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
3.5) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
3.6) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่ายและเพื่อ
การอนุรักษ์
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
4.2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4.3) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.4) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
4.5) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
4.6) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่
4.7) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา
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5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
5.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.3) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่า งถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และความต้องการของประชาชน
6.2) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
6.3) ประสาน สนั บ สนุ น ร่ ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ เพื่ อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
6.5) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2) พั ฒ นาและฟื้ น ฟู แหล่ งท่ อ งเที่ ยวเดิ ม สร้างแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใหม่ รวมทั้ งกิ จกรรมด้ านการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
7.3) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก าร โดยการจั บ คู่ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และขยายตลาดสิ น ค้ า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
8.3) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
8.4) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5) เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ เข้ ามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายและความต้ อ งการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
9.2) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และร่ว มมื อ กั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ลและองค์ ก รที่
เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.4) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์
10.2) รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ
10.3) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สัญลักษณ์เทศบาลตําบลบ้านโพธิ์

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์
2.1 วิสัยทัศน์
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ได้กาหนดวิสัยทัศน์(Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติเป็นจุดหมาย
และปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าตาบลบ้านโพธิ์ เป็นตาบลที่มีประชาชน
ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อมดี จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
"มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพื้นฐานอาชีพมีงานทํา เสริมนําการท่องเที่ยวท้องที่ คนดีด้วย
ศึกษาและอนามัย สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม"
พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่แบบยั่งยืน โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น เพื่อการรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนอนาคต
๒. ส่งเสริมและสร้างงานแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
๓. การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ บริการสาธารณสุข
๕. การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ดาเนินการให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและเกิดรายได้ โดยสอดคล้องกับศักยภาพชุมชน
๓. ดาเนินการให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของชุมชน
๔. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการศึกษา และสาธารณสุข
๕. คุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนมีความสมดุลไม่เกิดมลพิษ
๖. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
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2.2 ยุทธศาสตร์
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ยุทธศาสตร์หลักที่จะดาเนินการให้ประสบ
ความสาเร็จและแนวทางการพัฒนาไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้
บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.4 ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มี ความรู้และมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
2.5 ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
๒) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ค่าเป้าหมาย จานวน
โครงการ
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ค่าเป้าหมาย จานวน โครงการ
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ค่าเป้าหมาย จานวน โครงการ
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2.6 กลยุทธ์
๑) พัฒ นาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๓) พั ฒ นาและเตรี ย มบุ ค ลากรด้ านการศึ ก ษา ครู นั ก เรียน ให้ เป็ น ผู้ มี คุ ณ ภาพมี ทั ก ษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๔) พัฒ นา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๕) ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม มู ล ค่ าผลผลิ ต ทางการเกษตร ปรับ ปรุงผลิ ต ผลให้ มี คุณ ภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๖) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
๗) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ์
๘) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๑๐) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๑๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๑๓) ดาเนิ น การโครงการ เพื่ อให้ บ ริการประชาชน และรับทราบปั ญ หา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
๑๔) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็น
และความต้องการของประชาชน
๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๑๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๑๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๐) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
๒๑) สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสั ง กั ด ให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา อบรม การท าวิ จั ย เพิ่ ม พู น ความรู้
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
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๒๒) บูรณการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๒๔) ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และร่ว มมื อกั บ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน มู ล นิ ธิก ารกุ ศลและองค์ กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒๖) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๒๗) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๒๘) รณรงค์สร้างจิ ตสานึ กเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิ ษและปัญหาสิ่ งแวดล้ อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ
๒๙) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้ นฐานที่
จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์
Strategy Map

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map

มุ่งพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน สร้างพื้นฐานอาชีพมีงานทํา เสริมนําการท่องเที่ยวท้องที่
คนดีด้วยการศึกษาและอนามัย สิ่งแวดล้อมสดใส บริหารรวมใจแบบมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.
(มี 8 ยุทธ)

ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ ๑
การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์ที่

2

3

5

6

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนา
ด้านการท่องเทีย่ ว

การพัฒนาด้านอนุรกั ษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข

การพัฒนา
ด้านการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ ๑
ส่งเสริมการใช้
ปุย๋ อินทรีย์ชวี ภาพ
ปลูกผักปลอด
สารพิษ

เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมด้านการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๒

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย
เป้าประสงค์ที่ 3

มีรางระบายน้ํา
เพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมขังในฤดูฝน

เป้าประสงค์ที่ ๒
ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพียงพอ
ส่งเสริมการออม
สร้างเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าประสงค์ที่ 2
เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม

เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่ออํานวยความ
สะดวกในการ
เดินทางมา
ท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ ๑

สร้างจิตสํานึกให้
ผู้ประกอบการลดมลพิษ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๒
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย
อย่างทัว่ ถึง

เป้าประสงค์ที่ 3
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่ ๑
ลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคติดต่อ
ต่างๆ

เป้าประสงค์ที่ 2
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เกีย่ วกับการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

เป้าประสงค์ที่ ๑
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ของโรงเรียน/
ศูนย์การเรียนในเขต
ตําบล

เป้าประสงค์ที่ 2
เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
ทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน
เป้าประสงค์ที่ 3
นักเรียนมีสื่อ
การเรียนที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่
7
การพัฒนาด้าน
สังคม
เป้าประสงค์ที่ ๑
ส่งเสริมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 2
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบตั ิเหตุ
ทางถนน รวมไปถึงช่วง
เทศกาลต่างๆ
และปัญหาอัคคีภัย

เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างความเข้มแข็ง
ภูมิคุ้มกัน รวมทั้ง
ดําเนินการ
ปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์ที่ ๑
การบริหารงาน
เป็นไปอย่างถูกต้อง
รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 2
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยให้กบั
ประชาชนเข้าใจ
หน้าทีแ่ ละเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
บริหารท้องถิ่น
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กลยุทธ์

การพัฒนาขุดลอกคูคลอง
สร้างแหล่
งน้า
ส่งและจั
เสริมดและพั
ฒนาระบบ
การศึกษา
การพัฒนาบคุลากรด้าน
การศึกษา ให้เป็นผูม้ ี
คุณภาพและศักยภาพ
การพัฒนาปรับปรุงพืช
พันธุ์พืชให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น
สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดตั้งและอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

แผนงาน

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
การเกษตร

ลดต้นทุนการผลิตและ
่มพูนมมูและสนั
ลค่าผลผลิ
ส่เพิงเสริ
บสนุตน
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
ส่งเสริมประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจ

ส่งเสริมบทบาทของ
าชุมชนให้
เข้มแข็ง
ส่ผูง้นเสริ
ความเข้
ของชุมชน

ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน ให้รองรับ
การปฏิบัตภิ ารกิจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ

นาระบบสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง

พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง
และป่าไม้

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานงบกลาง

ส่งเสริมบทบาทและ
คุณภาพชีวิต และ
เสริมคุณทธิถาพและ
คุส่้มงครองสิ
เสรีภาพ
ศักของประชาชน
ยภาพแรงงานใน
ท้องถิ่น
สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัดให้ได้รับการศึกษา
อบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้
บูรณาการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหา
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การ
ดาเนิ
ผลินตการโครงการ
และการ
เพื
อ
่
รั
บ
ทราบปั
ญหา
จาหน่ายยาเสพติ
ด
อุปสรรค และความ
ต้องการของ
ประชาชน
พัฒนาฟื
้นฟูส่งเสริม
กิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ
จัดทาระบบกาจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนทุกระดับ
พัให้
ฒนาด้
นโครงสร้
มีสุขาาพแข็
งแรงาง
พื้นฐานให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความ
ต้องการของประชาชน
ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ หน่วยงาน
มูลนิธิการกุศล ในการ
เตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการ
ช่วยเหลื
อผู้ปบระสบภั
ย
ส่งเสริ
มและสนั
สนุนการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
ในเขตชุมชนและสถานที่
สาคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
สรุปสถานการณ์พัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค)
สาหรับการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือ
ข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพื่อใช้กาหนดเป็นทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้คาตอบในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล
และใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคต ได้ผลดังนี้
ปัจจัยภายใน
๑. ด้านการบริหาร
เทศบาลตาบลบ้ านโพธิ์เป็ นเทศบาลขนาดกลางมีโครงสร้างส่วนราชการและระบบการบริห าร
จัดการ จากผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีการดาเนินงานตามระเบี ยบ แบบแผนของ
ทางราชการ การประสานงานกับส่วนราชการ ในการให้ความรู้และคาแนะนาที่ถูกต้องอยู่เสมอ ผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้อย่างรัดกุม รอบคอบ สอดคล้องกับ
วิถีความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนโดยแท้จริ ง อีกทั้งยังได้มีการพัฒนาตนเองโดยศึกษาหาความรู้
และเข้ารับการฝึกอบรมประชุม สัมมนาทั้งในหลักสูตรที่หน่วยงานราชการกาหนด และหลักสูตรเสริมทักษะการ
บริหารอย่างสม่าเสมอ
๒. ด้านระเบียบกฎหมายและบุคลากร
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีบุคลากรที่ผ่านการรับราชการในส่วนท้องถิ่นมาพอสมควรซึ่งมีประวัติการ
ทางานที่ ดีถู กต้องสม่าเสมอ และมีแนวคิดและทั ศ นคติ ในการพั ฒ นาท้ องถิ่นที่ เป็ น ไปในทิ ศทางเดีย วกั นกั บ
นโยบายภาครัฐในระดับที่เหนือขึ้นไปมีความรู้และความชานาญในการตีความและทาความเข้าใจในกฎหมายที่
ชัดเจนศึกษาเพิ่มเติมพร้อมทั้งสร้างกติกามารยาทให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายอยู่ตลอดเวลา จึงไม่มี
ปัญหาในการบังคับใช้ระเบียบ/กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือบทบัญญัติแห่งนิ ตินัยที่หน่ วยงานราชการได้กาหนดขึ้นมาคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้
ความสาคัญต่อการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วยดีเสมอมา
๓. ด้านงบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆ
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ มีงบประมาณเพียงพอและเหมาะสมในระดับหนึ่งของแต่ละปีเพื่อการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามบทบาทอานาจหน้าที่ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เป็นการประสานความต้องการและปั ญหาของ
ชุมชน หมู่บ้าน ผ่านทางกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทาแผนพัฒนาการจัดทาโครงการ
การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี การจั ด ท าแผนตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ การจัดทาแผนพัฒนา
และการแสดงความคิดเห็นและปัญหาผ่านการร้องทุกข์การบริหารงบประมาณของเทศบาล นอกจากจะใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยประหยั ด สู งสุ ดแล้ ว บางส่ ว นหรือที่ โครงการเกิน ศักยภาพของเทศบาลได้ดาเนิน การประสาน
แผนงานและโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและส่ วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทา
กิจกรรม/โครงการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาจนเป็นที่ยอมรับ และสร้างความ
พึงพอใจของชุมชน
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การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength S) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้คือ
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎกติกา
ระเบียบ กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจากัดได้เป็นอย่างดี
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจบทบาทอานาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี
๓. พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาท
อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมีส่วน
ร่วมของการดาเนินงานทุกขั้นตอน
๔. มีการบริหารจัดการเรื่องแผนการพัฒนาและงบประมาณ ภายใต้ความเข้าใจตรงกันในบทบาท
อานาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตาบลคือ ประชาคม สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ส่วนราชการ
อาเภอ จังหวัด โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด
๕. สภาพสิ่ งแวดล้ อมทางการบริ หารได้ แก่ อุ ปกรณ์ อาคารสถานที่ ระบบคมนาคมสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการสวัส ดิการ การบริห ารงานบุ คคล อยู่บ นพื้ นฐานของความเหมาะสมความส าเร็จร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์ของงานลดขั้นตอนการบริหาร โดยการประสานงานภายในและมีการมอบหมายหน้าที่อย่างเป็น
ระบบ ตรวจสอบและควบคุมภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness W)
๑. การพัฒนาบุคลากร ยังต้องมีการพัฒนาส่งเสริมด้านความรู้เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อเพิ่มเติมทักษะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้
มากขึ้น ควรมีการส่งเสริมเกี่ยวกับ การลดปัญหาจุดเสี่ยงในการปฏิบัติห น้าที่ต้อ งมีการวินิจฉัยข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยการตีความหรือหารือให้ชัดเจนก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ลดปัญหาข้อผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ กาหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานราชการภายใน
ร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการทางานที่ซ้าซ้อนหรือการงดการปฏิบัติหน้าที่จนทาให้เกิดผลเสียควรมีการควบคุมการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของวิธีปฏิบัติราชการ ป้องกันการหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการปฏิบัติ
ราชการ สร้างสมดุลทางการบริหารและการปฏิบัติให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามลาดับชั้นหรือช่วงการบั งคับ
บัญชาอย่างชัดเจน มีบทลงโทษผู้ที่กระทาผิดวินัยอย่างเข้มงวด และควรมีการให้รางวัลจูงใจสาหรับพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นในแต่ละปี
๒. การนาเทคนิคองค์ความรู้ใหม่มาช่ วยบริหารจัดการบุ คลากรยังต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครื่องใช้สานักงานใหม่ๆ ให้เหมาะสม หรือใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในด้านการบริหารด้าน
การประชาสัมพันธ์การทาฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการชุมชน
๓. การพัฒ นาสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องให้ความสาคัญต่อสภาพแวดล้อมด้านกายภาพ
ภายในองค์กร เช่น การจัดสานักงานที่มีการแบ่งสัดส่วนอย่างเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกในการ
ค้น หาโดยใช้ห ลั ก ๕ ส. ในการปฏิบั ติ การให้ บ ริการที่ ครบวงจรหรือ One stop Service การสอดส่ องดูแล
เกี่ย วกับ ข้อห้ ามของเรื่ องที่ ผิดระเบี ย บในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะการสร้ างตัว อย่างที่ดีจากผู้น าและการ
ควบคุมที่เข้มงวด
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ปัจจัยภายนอก
๑. ด้านการเมืองและสังคมการเมือง
โดยสรุปผลภาพรวมด้านการเมืองและสังคมการเมืองของตาบลบ้านโพธิ์ ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มให้
ความสาคัญติดตามและสนใจในการเมืองท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงทาให้มีระบบการตรวจสอบการทางานของเทศบาล
เป็นระยะส่วนนักการเมืองท้องถิ่นยังมีการรวมตัวและประสานงานกันมากขึ้น ทาให้เป้าหมายการพัฒนามุ่งไปสู่
หมู่บ้านของตนเองและภาพรวมของตาบลเป็นหลัก สาหรับในระบบสภาท้องถิ่นแล้ว สมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บ้านโพธิ์ทุกท่าน มีความรู้ และประสบการณ์การทางานด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี และการพัฒนาในทุกๆ
ด้านที่ผู้นาท้องถิ่นผลักดันให้เกิดขึ้น ล้วนเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่สามารถต่อยอดให้เกิดกระบวนการพัฒ นาที่
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้
๒. ด้านเศรษฐกิจ
พื้นที่เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตร สังคมส่วนใหญ่ยังขาดการรวมตัว
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือองค์กรประชาชน ซึ่งเป็นไปในลักษณะปัจเจกชนนิยม ทาให้การกระตุ้นและส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่ม หรือองค์กรประชาชนเป็นไปในลักษณะที่ค่อนข้างยาก
๓. ด้านสังคมและเทคโนโลยี
สภาพพื้ น ที่ โดยรวมมี ความเหมาะสมแก่ การพั ฒ นาเนื่ องจากเป็ นชุ มชนที่ ตั้ งอยู่ ใกล้ กั บตั วเมื อง
นครราชสีมา มีศาสนสถาน โรงเรีย นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขตาบลในพื้นที่ ทาให้ มีระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณู ป การครบครัน ประชาชนส่ วนใหญ่ มีรายได้และการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการและความร่วมมือจากภายนอกค่อนข้างดี ระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารกระจายอย่างทั่วถึงและมีการ
นามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันมากขึ้น ด้านสังคมยังมีพื้นฐานของสังคมชนบทและครอบครัวขนาดใหญ่
กระจายอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นเหตุผลอีกด้านหนึ่งที่ทาให้ง่ายต่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity O)
จากสภาพการณ์ของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้กาหนดมุ่งพัฒนาให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่
ภายใน ๔ ปีข้างหน้ า และเตรียมความพร้อมเป็นเมืองหลวงในภาคอีสานในระยะ ๒๐ ปี โดยดาเนินการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ไปพร้อมๆกัน เป็นการพัฒนาและต่อยอดจากจุดที่
จังหวัด มีศักยภาพอยู่แล้ว คือ การยกระดับโลจิสติกส์และการเพิ่มศักยภาพทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่ความเป็นอยู่ ของประชาชนจะเน้นในด้านการยกระดับปากท้องและรายได้ของประชน
และการพัฒ นาคุณภาพสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม เพื่อให้ วิสั ยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุท ธ์การดาเนิ นโครงการ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั้น รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงปรับบทบาท ดังนี้
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสีเขียว ประวัติศาสตร์/อารยธรรมขอมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
๓. เป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยและพลังงานสะอาดใหญ่ที่สุดของอาเซียน
๔. เป็นประตูเชื่อมโยงระบบ Logistic และกระจายสินค้าสาคัญในภูมิภาค
๕. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และยั่งยืน
๖. เป็นศูนย์กลางการศึกษาและสาธารณสุข
๗. เป็นกองกาลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สาคัญในภูมิภาคและประเทศ
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เพื่อรองรับการขยายตัวและการกระจายความเจริญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาในพื้นที่ส่วนหนึ่ง
ที่เป็นทุนทางกายภาพของจังหวัด จึงได้รับผลกระทบทั้งในด้านที่เป็นประโยชน์และน่าจะเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ในอนาคตได้ดังนี้
๑. ทาให้มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สาหรับการอยู่อาศัยมากขึ้นและผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องมีมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติกรรม สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากขึ้น
๒. มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศเหมาะสมแก่ ก ารเกษตร เช่ น การปลู ก พื ช หรือ เลี้ ย งสั ต ว์ จึ งมี ค วาม
เหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตทางด้านเพื่อการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่
๓. มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งตาบล ทาให้เริ่มมีการขยายตัวของ
ชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat T)
ปัญหาที่สาคัญคือการเรียนรู้และยอมรับสิ่งใหม่ของชุมชนและสังคม โดยเป็นกระแสที่เข้ามาสู่
ระบบการพัฒนาการบริหารจัดการผ่านทางสื่อสารมวลชน การศึกษา อบรม และการนามาใช้ได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้การยอมรับร่วมกันของชุมชน สังคม ภาคเอกชนและราชการที่ มีหน้าที่กากับดูแล ที่มีต่อเป้าหมายการ
กระจายอานาจสู่การปกครองท้องถิ่นแบบรากหญ้านี้ และอีกประการหนึ่งได้แก่ข้อจากัดในเรื่องของรายได้ที่ไม่
เพียงพอ ต่อการพัฒ นาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพร้อมๆ กันในคราว
เดียวกัน
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ านมา เทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์ได้ ด าเนิ น โครงการตามยุ ท ธศาสตร์
ด้านต่ าง ๆ เช่น ยุ ท ธศาสตร์ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านส่ งเสริม การกระจายรายได้ ให้ แก่ป ระชาชน ด้ านส่ งเสริม
พัฒนาการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ด้านพัฒนาสาธารณสุขชุมชน ด้านส่งเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรมในชุมชน ด้านส่งเสริมการออกกาลังกายและนันทนาการ ประชาชนมีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง สามารถดาเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง แต่ยังขาดทางด้านวิชาการ
ใหม่ๆ ส่วนยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านพัฒ นาระบบจราจร ด้านขยายเขตไฟฟ้า พัฒนาการให้ บริการประปา การก่อสร้างเกือบเต็มพื้นที่
ประชาชนมีความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริ ม
ความรู้ความสนใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น พัฒ นาประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง พัฒ นาการจัดเก็บ
รายได้ ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระเบียบและเอกสารของท้องถิ่น การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
รักษาความสะอาด การป้องกันการทาลายป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งโครงการที่ดาเนินการได้นั้น บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ที่ตั้ งไว้ สามารถแก้ไขปั ญ หาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็ นอย่ างดี แต่ มีบาง
โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่ องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ ด้านกฎ ระเบียบ และการถ่ายโอน
ประกอบกั บ เทศบาลมี พื้ น ที่ ก ว้ า ง ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ง บประมาณใน การพั ฒ นาจ านวนมาก แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม
เทศบาลต าบลบ้ านโพธิ์ ก็ พยายามท่ าจะขจั ดปั ญ หา อุ ปสรรคต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ว างไว้ สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนและพั ฒ นา
เทศบาลตาบลบ้านโพธิ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

