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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลจะต้อ งมี ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะก รรมกรร
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม
คณะกรรมกรรจั ด ท าร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)
สรุปย่อได้ ดังนี้
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลัง ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดัง กล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ และต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติกาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง กาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่ว นด าเนิ น การให้ สอดคล้อ งกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติเ พื่ อให้เ ป็ นไปตามที่ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ การจัด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้ าน
ต่างๆ รวม ๖ คณะ เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย ซึ่ ง
จะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่ง ยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

คณะรัฐ...

- 10 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒ นาประเทศสู่ ความมั่น คงมั่ งคั่ งและยั่ ง ยื นและให้ เ สนอร่ างยุท ธศาสตร์ช าติ ร ะยะ ๒๐ปี ให้ ค ณะรัฐ มนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และ
กรอบการปฏิ รู ป ในระยะที่ ๓ (ปี ๒ ๕๖๐เป็ น ต้ น ไป) คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ๒คณะได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทาร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีและ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ๒๐ปี คณะอนุกรรมการทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ๒๐ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึง
ได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ช าติด้วยและได้นาเสนอร่า งกรอบยุทธศาสตร์ชาติระ ยะ๒๐ปีต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ซึ่ งขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า งการดาเนิน การปรั บปรุ ง ร่ า งกรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
การดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนาเสนอ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม๒๕๕๙ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที๑่ ๒ (ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
ในระหว่างที่กลไกการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม๒๕๖๐
สภาพแวดล้อม
กระแสการเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ในโลกเป็ นไปอย่า งรวดเร็ว และในหลากหลายมิติ ทาให้
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญสิ่งแวดล้อม แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างก็
มี ปั จ จั ย เสี่ ย งและภั ย คุ ก คามที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การด้ ว ยความยากลาบากมากขึ้ น กระแสทุ น นิ ย มและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศ น์เศรษฐกิจของโลกได้ส่ง ผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศไทยซึ่ ง เดิมมีโครงสร้า ง
เศรษฐกิจในระบบ“เกษตรแบบพึ่งตนเอง”ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรม
และการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดั บโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งภายใต้ อิ ทธิ พลของกระแสโลกาภิ วั ฒน์ และความก้า วหน้า อย่ า งรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและ
ระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้นและปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย
และในภาคชนบทรวมทั้ งโอกาสในการเข้ าถึ ง ข้อ มูล ข่าวสารองค์ความรู้แหล่ง ทุนและบริก ารทางสัง คมที่ มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใ นภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายใน...

- 11 ภายในประเทศต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็น
จุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก
และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้ง ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ ชิดของสัง คมโลกได้ทาให้เกิดภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาทิการก่อการร้ายโรคระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการ
ก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรง
ขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชนการบริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการ
แผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่๒๑กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สัง คมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่ง สู่เศรษฐกิจสัง คมดิจิทัลในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้นแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทาให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต๒๐ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญ ในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ๑๐ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย
สาคัญ หลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒และ
วิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความ
เสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่
ในสหรัฐฯซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศนอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น
ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง
เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนา
เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว
เศรษฐกิจโลกในช่วง๑๐ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ๕.๑ในช่วง๕ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่างๆขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับ
ศักยภาพการผลิตการแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ
๑๐ - ๑๕ปีข้างหน้านี้จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับ
อนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุด
แข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจของ
สหรัฐฯเพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้นน่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี๒๕๗๙มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบสาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญ
สาหรับ...

- 12 สาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
การดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
ก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถ
พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่
กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วน
สาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้ง น้ามันซึ่ง แม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลัง งานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมทั้ง พืชพลังงาน ที่อาจจะ
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้นยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สัง คมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้ างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สาคัญ
สาหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจการดารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมาก
ขึ้นประกอบกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่ง ผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมี
ข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้
ระบอบประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทาให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี๒๕๓๑และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓
และล่าสุดในปี๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น๕,๗๓๙๒ดอลลาร์สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้นฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมี ส่ ว นแบ่ ง ในตลาดโลกสู ง ขึ้ น และสร้ า งรายได้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศในระดั บ สู ง อาทิ ก ลุ่ ม ยานยนต์
อิเล็ กทรอนิ กส์ และเครื่อ งใช้ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหารสิ นค้ าเกษตรการท่ องเที่ย วและบริก ารด้านสุข ภาพ
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน๓๘.๖ล้านคน
อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ๑ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ๒๐.๐ในปี๒๕๕๐เป็น
ร้อยละ๑๐.๙ ในปี๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับโอกาสการได้รับการศึกษาบริการสาธารณสุขบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆมีความ
ครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนั บสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมากรวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทา
ให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า

นอกจาก…

- 13 นอกจากนั้นประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได้แก่การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลัง มีความมั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมีการปรับปรุง ในเรื่องกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆให้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆสามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่ง ขันใน
ตลาดและสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยัง มี
จุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสัง คมและการเมืองจุดอ่อนสาคัญของประเทศไทยได้แ ก่
โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและการออมไม่เพียงพอประเทศขาด
แคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่าทั้งระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่าต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจ
มีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมากจึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า โดยที่
การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่ มมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอการวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่าการ
พัฒนานวัตกรรมมีน้อยสาหรับการดาเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลือง
งบประมาณการดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่าขาดความโปร่งใสและขาดความ
รับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการ
บริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยัง ขาดประสิทธิผลและ
กฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อื่น
และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่
ท้ า ทายมากรวมทั้ ง ปั ญ หาในด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ผชิ ญ กั บ ภาวะขยะล้ น เมื อ งและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ
ได้แก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะมีนัย
ยะที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศกาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ จากัดด้าน
ทรัพยากรทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ใน
สังคมข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ความจาเป็นในการลงทุน เพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและ
ลดความเหลื่อ มล้าและที่สาคัญเงื่อ นไขจาเป็นที่ต้ องปรั บตัวคือ การแก้ ปัญ หาความอ่ อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ทาให้จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้าง...

- 14 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คนสินค้าและบริ การเงินทุนองค์ความรู้
เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆเร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัด
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้นกฎเกณฑ์และ
กฎระเบี ย บของสั ง คมโลกจึ ง มี ค วามเข้ ม งวดมากขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
กฎระเบียบทางการเงินเป็นต้นเงื่อนไขต่างๆดัง กล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็ง ของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ๔ - ๕ปีต่อจากนี้
ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้น
ได้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่าและปัญหาความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาวทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่ง ผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้อง
เผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่ อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติการที่ประเทศ
ไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้นจาเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
การดารงชีวิตการทางานและการเรียนรู้ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดา
เนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลาดับความสาคัญ และแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆเพื่อให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อ
การพั ฒนาประเทศเพื่อให้ บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรั กษาไว้ ซึ่ง ผลประโยชน์แห่ ง ชาติในการที่ จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่ง คั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืนทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและข้อจากัดรวมทั้ง ความเสี่ยงของ
ประเทศจะนาไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกันการดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
อย่างไร...

- 15 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิไ ด้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง
ถือเป็น การสูญ เสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศดัง นั้น เพื่อเป็ นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทย
จาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่น
ปรั บ ตั ว ได้ เ ร็ ว สามารถรั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งและภั ย คุ ก คามแบบใหม่ ไ ด้ แ ละสามารถอาศั ย โอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติไ ด้จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายของ
ประเทศและทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้า ทายต่างๆ
ของบริบทโลกและบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่ก ารปฏิบัติอ ย่างจริงจัง จะช่ วยยกระดับ คุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่ว นและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเหลื่อมล้าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลกสามารถ
ดารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคง
มั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่ง ชาติอันได้แก่การเมืองภายในประเทศการเมืองต่างประเทศ
เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอานาจ
รัฐการดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากร
ทรัพยากร…

- 16 ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ เป็น
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจาเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่า ยทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่
จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕)
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้ องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวั ตกรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่น คงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้ง การ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุ ษย์และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญ ญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ

4. ยุทธศาสตร์...

- 17 ๔.ยุ ทธศาสตร์ด้ านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่ าเทีย มกัน ทางสั งคมเพื่อ เร่ ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ มเพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
๖. ยุท ธศาสตร์ ด้า นการปรับ สมดุล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการภาครั ฐเพื่อ ให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ ะเป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศเ พื่ อ ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯ
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้อ งกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมายโดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ
คือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๑.สาระของยุทธศาสตร์ชาติกาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดภาพในอนาคต
ของประเทศที่ ชัดเจนและเป็ นที่เ ข้าใจรับ รู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่ วมกั นสามารถถ่ายทอดเป้า หมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๓. กลไกสู่การปฏิบัติมีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การนาไปสู่
การปฏิ บั ติ แ ละการติ ด ตามประเมิ น ผลรวมทั้ ง มี ก ลไกในการก ากั บ ดู แ ลบริ ห ารจั ด ก ารและการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกาหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 แผนพัฒนา...

- 18 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒
เนื่องด้วยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น นั้น จะต้อ งสอดคล้ องกั บแผนยุ ทธศาสตร์พั ฒ นาขององค์ กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น โดยแผน
ยุท ธศาสตร์ การพั ฒนาจะต้ องสอดคล้ องกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ แต่ ทั้ง นี้แ ผนพัฒ นา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)ได้ สิ้ นสุ ด ลง และการจั ด ทาแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการดาเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิศทาง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกระหวะ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนตาบลกระหวะ จึงได้นาทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกระหวะ ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒มีรายละเอียดดังนี้
กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้าทางสังคมเป็นต้นทาให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๒จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
สถานะของประเทศ
๒.๑ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ๕ต่อปีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี๒๕๕๗มา
อยู่ที่ประมาณ๑๙๖,๒๔๐บาทหรือประมาณ๖,๐๔๑ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งทาให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ๘ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ ยเพียงร้อยละ๓.๒ชะลอจากร้อยละ ๕.๗
ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ซึ่งต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับ ที่จะทาให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิต...

- 19 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ๔๑.๓
ในช่วงปี๒๕๓๔ – ๒๕๓๙เป็นร้อยละ๒๕.๕ในช่วงปี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗นอกจากนี้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗อยู่ที่ประมาณร้อย
ละ๔.๙ต่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.1.๒การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี๒๕๕๓ที่ระดับร้อยละ๙.๙ ๒๕.๔และ๖๔.๗เป็นร้อยละ
๗.๒ ๒๘.๕และ ๖๔.๓ในปี๒๕๕๗ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มี สัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่าทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกาลังแรงงาน
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศใน
ระยะหลัง ลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่ง ออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ๙.๗ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ๑.๑ในช่วง๓ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕๒๕๕๗)
๒.๑.๓ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลัง
ในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางซึ่งต้องอาศัยการ
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ๘ปีที่ผ่านมาและยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่ วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนา
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจาก
ร้อยละ๓.๓๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙เป็นร้อยละ๒.๐๕ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ทาให้
ประเทศไทยจาเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคตแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี
๒๕๒๔และ๒๕๔๐แต่ก ารให้ ค วามส าคัญ กับ การรัก ษาวิ นัย ทางการเงิน และการคลั ง ท้ าให้ เสถีย รภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตามเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่ง เป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ๓๗.๙ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่๑๐เป็นร้อยละ๔๒.๒
ในช่วง...

- 20 ในช่วง๓ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้า
กัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป
๒.๑.๕อัน ดั บความสามารถในการแข่ ง ขัน โดยรวมยัง ปรับ ตั วดี ขึ้ นไม่ม ากนั ก เนื่ อ งจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่ง ขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่ า งประเทศที่ มี ค วามได้ เ ปรี ย บด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและการผลิ ต และประเทศที่ มี ค วามก้ า วหน้ า และ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑จาก๑๔๔
ประเทศและในปีพ .ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่๓๐จาก๖๑ประเทศชั้นน้าในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ
ประจ้าปี๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที่๒๖จาก๑๘๙ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดย
ในปี๒๕๕๗อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗และด้านเทคโนโลยีที่๔๔จาก๖๑
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗และ๔๓ ตามลาดับในปี ๒๕๕๑และตลอดช่วง
ระยะเวลา๑๔ปีที่ผ่านมา๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ
๐.๑๗ต่อ GDP โดยในปี๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ๐.๔๘ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ๕๓และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ๔๗ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี๒๕๕๕ตามลาดับขณะเดียวกัน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยัง มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี๒๕๕๖บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน๑๑คน
ต่อประชากร๑๐,๐๐๐คนซึ่ งเมื่อ เปรีย บเที ยบกับ ประเทศพั ฒนาแล้วส่ วนใหญ่จะอยู่ที่ร ะดับ ๒๐-๓๐คนต่ อ
ประชากร๑๐,๐๐๐คน
๒.๑.๗สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้านประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่
ในเมืองและมีราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ย งด้า นความมั่ นคงทั้ง ในระยะสั้นและระยะยาวการวิ จัย และพัฒ นาเทคโนโลยีแ ละการพั ฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจ้ากัดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญ ญาการทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์การรักษาความปลอดภัยและการประกอบกิจการในต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์
ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและความรู้ในการดาเนินธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น
2.2 ด้านสังคม...

- 21 ๒.๒ด้านสังคม
๒.๒.๑โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก๖.๓ คนในช่วงปี๒๕๐๗-๒๕๐๘
เป็น๑.๖๒คนในช่วงปี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี๒๕๘๓จะลดลงเหลือเพียง๑.๓คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ๓๐เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป
กาลังแรงงานของไทยมีจ้านวน๓๘.๙ล้านคนในช่วงปี๒๕๕๕-๒๕๕๗และเริ่มลดลงร้อยละ0.1ในปี๒๕๕๖และ
ร้อยละ ๐.๒ในปี๒๕๕๗ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย๑เท่าตัวและสิงคโปร์๕เท่าตัวและกาลังแรงงาน
กว่าร้อยละ๖๕.๑มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ากว่านอกจากนี้กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจานวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัวส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สู งอายุจานวนมากยังมีรายได้ ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูง อายุมีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘เป็น ๒๐.๕ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓การ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่ง ผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพี ยงพอกับค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลัก
ร้อยละ ๗๘.๕ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ครั วเรือนไทยโดยเฉลี่ ยมี ขนาดลดลงและรูป แบบของครอบครัวเปลี่ ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖คนในปี
๒๕๔๓เหลือ ๓คนในปี ๒๕๕๖โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน ๑รุ่นและครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี ๒๕๕๗เพศชาย ๗๑.๓ปีเพศหญิง ๗๘.๒ปี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้นจานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ปีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องโดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ปีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่าสะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐
นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆพบว่าปัญหา
สาคั ญ ที่ สุ ด คื อ ความซื่ อสั ต ย์ สุ จ ริ ต และการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั น โดยเห็ น ว่ า ต้ อ งส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน

2.2.4 สถาน...

- 22 ๒.๒.๔สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ในปี๒๕๔๓เหลือร้อยละ ๑๐.๙ในปี ๒๕๕๖แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ในปี ๒๕๕๔
เหลือ ๐.๔๖๕ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ของ
รายได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญ จาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง กลุ่มคนต่างๆในสัง คมไม่
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย
(๑) ความเหลื่อ มล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือ ครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐
มีการถือครองที่ดินมากที่สุดมีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครอง
ที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดิน
ว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึง การศึกษาขั้นพื้ นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึ ง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐
ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี
๒๕๕๖พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้นการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ล้านคนในปี ๒๕๕๕เป็น
๒.๔๗๑ล้านคนในปี ๒๕๕๗ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ในปี ๒๕๕๗อย่างไรก็ตาม
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑เท่าในปี ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางานนอกจากนี้
ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยมั ก ไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมไม่ ส ามารถต่ อ สู้ ค ดี จ ากการที่ ไ ม่ ส ามารถรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้นจากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ระบบประกันสังคมร้อยละ
๑๖.๗และระบบสวั สดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ ๗.๑ขณะที่ ก ลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี ๒๕๕๘ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยัง...

- 23 เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ล้านคนจากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ล้านคนส่วน ผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการ
ด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ครัวเรือน
๒.๒.๗วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็ นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่
ตัวไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการนาเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๒.๒.๘ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้นโดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณา
การเป็นแผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนา
จัง หวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ
ชุมชนมีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสัง คมสิ่ง แวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก
๑๔๒,๖๓๒แห่งในปี ๒๕๕๕เป็น ๑๕๒,๓๗๗แห่งในปี ๒๕๕๖ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ
๓๒.๕๑ขององค์กรทั้งหมดและองค์กรการเงินร้อยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่มีความรุนแรง
มากขึ้ นน าไปสู่ค วามสู ญเสี ยต่ อชี วิต ทรั พ ย์สิ นและส่ง ผลกระทบสภาพจิ ตใจของประชาชนทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม
๒.๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมากความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ มากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ความต้องการใช้
ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม มากขึ้นตามไปด้วยพื้นที่ป่า
ไม้จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้นโดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศในปี ๒๕๐๔เป็น ๑๐๒ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖
(๒) ทรั พ ยากรดิน เสื่ อ มโทรมทาให้ค วามหลากหลายทางชีว ภาพถู กคุ กคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไ ม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขาซึ่งมีข้อจ้า
กัดในการน้าไปใช้ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน
ความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(3) ป่าชายเลน...

- 24 (๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์ อื่น ๆจ้ านวนมากเช่น การเพาะเลี้ ย งชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ ง การขยายตั วของเมือ งและ
อุตสาหกรรมท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ล้านไร่เหลือเพียง ๑.๕ล้าน
ไร่ในปี ๒๕๕๒คิ ดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ท้าให้รัฐเริ่มมีน โยบายปกป้องป่าชายเลนอย่า งจริง จัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆอย่างไรก็ตามในระหว่างปี
๒๕๔๙-๒๕๕๔พบว่าป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้นในปี ๒๕๕๔ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ล้านตันลดลง
จากปี ๒๕๔๙ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ล้านตันในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง ของประเทศไทยยัง คงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลัง งานเชิง
พาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดย
ในปี ๒๕๕๕ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖อยู่ที่ระดับ๑.๐๘ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ
๕๔ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิด
เป็นร้อยละ ๗๖ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕เพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๖.๘อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ลุ่มน้าหลักน้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติมีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗
แอ่งน้าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตามการพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการ
ดาเนินการสารวจสูงขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศในปี ๒๕๕๗มีจานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐
ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆมีจานวน ๑๐๒,๑๔๐ล้านลูกบาศก์
เมตรและยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ล้านลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ/ชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔กิโลกรัม/คน/วันในปี ๒๕๕๓เป็น ๑.๑๑กิโลกรัม/คน/วัน
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ๑๘ ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ล้านตันในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตรายในปี ๒๕๕๗มีประมาณ ๒.๖๙ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ต่อปีส่งผลให้
ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุม
การรีไ ซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้
ประมาณร้อยละ ๗๐โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้นแต่ยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(2) มลพิษ...

- 25 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี๒๕๕๗พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซ
โอโซนและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะที่พื้นที่อื่นเช่นกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐานแต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓เป็น EURO ๔ ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจาก
สาเหตุ ห ลั ก คื อ ปริม าณรถยนต์ จ้ า นวนมากส าหรั บ มลพิ ษ จากหมอกควั น ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบนพบว่ า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับโดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงสถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่ง
น้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดิ นที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์และการระบายน้าเสียจากชุมชนระบบบาบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีจานวนไม่
เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบาบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้ร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลัง งานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒การจัดท้าบัญชีก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี ๒๕๓๓ปริมาณ๒๒๙.๐๘ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี ๒๕๔๗โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ
๑.๑จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยทั้งอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่ม
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆของโลก

2.4 ด้านการ...

- 26 ๒.๔ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับ
เรื่องธรรมาภิ
บาลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิ
บาลตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ .ศ. ๒๕๕๒มี
อย่างน้อย ๖ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส
(๔) หลักความมี
ส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่าขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่
ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อให้ไ ด้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลมี
การใช้ อานาจหน้ าที่ โดยมิ ชอบหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและพวกพ้อ งภาคธุ รกิ จบางส่ว นมีก ารร่ว มมื อกั บ
นักการเมืองและข้าราชการกระท้าการทุจริตเพื่อให้ไ ด้งานจากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจ
หลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต ต่างๆที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเองมีปัญ หาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์
สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้ านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี ๒๕๔๔โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้
ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ส่วนได้แก่บริหาร
ราชการส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่
ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมายของประเทศทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดินรวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรมพ.ศ. ๒๕๔๕มีก ารก าหนดส่ วนราชการไว้ เป็ น ๒๐ กระทรวงและส่ว นราชการไม่สั ง กัด สานั ก
นายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวง
(2) การกระจาย...

- 27 (๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอานาจให้แก่อปท.ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐และ ๒๕๕๐และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑และฉบับที่ ๒นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของอปท.
โดยในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๓สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐และร้อยละ ๒๘.๒๑ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อปท. ฉบับที่ ๑จานวน ๑๘๕ภารกิจ
จากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ ๒จานวน ๗๕งาน/
กิจกรรมจาก ๑๑๔งาน/กิจกรรมและถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน
๙.๘๕๐คนแบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘คนบุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕คนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจาอยู่ที่สถานีอนามัยจานวน ๗๙คนและลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘คนอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการ
แก้ไขเช่นการทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
ตาบลหรืองค์การบริหารส่วนตาบลท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการ
ซื้อเสียงท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท. ซึ่งรายได้
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๔๙และ
เพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ท้องถิ่นจาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับส่งผลให้อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่น
การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจากัด
๒.๔.๓ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง
มากพัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
รับสินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
องค์ ก รภาครั ฐ หรื อ ภาคเอกชนและมาตรการต่ า งๆที่ อ อกมารวมทั้ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และการ
ตรวจสอบจากองค์ก รต่ างๆยั งไม่ สามารถที่จะเข้ าไปแก้ไ ขปัญ หาเหล่า นี้ไ ด้ ดัง ปรากฏตามดั ชนี ภาพลั กษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนนอยู่อั นดับ ที่ ๘๕จากการจั ดอั นดับ ทั้ง หมด ๑๗๕
ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดี ขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ที่ไ ด้ ๓๕คะแนนอยู่อันดับ
๑๐๒โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔คะแนนและมาเลเซียได้ ๕๒คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย)
บริบท...

- 28 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ในช่วงแผน
พัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และร้อยละ ๔.๒ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓ (๒)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
(๓)ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐
ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๓(๔)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ๐.๘ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕และ (๖) กาลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ ๐.๒และร้อยละ ๐.๗ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒และ ๑๓ตามลาดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้
เศรษฐกิ จไทยในช่วง ๑๐ปีข้า งหน้ามีแ นวโน้ม ที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อ ยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
อย่างถาวรมากขึ้นเมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกาลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้น
เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๔ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้า
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้า
ลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่า
ไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศสาคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่
เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิง ของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี ๒๕๕๓มีประชากรวัยแรงงาน ๕คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คนและคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑คน
การขาดแคลนกาลั งแรงงานท้ าให้ ต้อ งน้ าเข้ า แรงงานไร้ ทัก ษะจากประเทศเพื่ อ นบ้ านซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า
ปัญหาการค้ามนุษย์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิอาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไร
ก็ตามนับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้นสศช. จะคานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่าในปี
๒๕๔๖ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปี
3.1.3 ความเหลื่อม...

- 29 ๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสัง คมจากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสัง คมบางพื้นที่แ ละบางสาขาการผลิตไม่ ทั่ วถึง เป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙เท่าในปี ๒๕๕๖นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิปัญ หาการทุจริ ตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆจึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตรรวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้
เกิดการประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จาเป็นต้องมีการตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก
๓.๑.๕การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐเอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๘มี
มาตราสาคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุง ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ
มาตรา ๖๙หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้อ ง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒
รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ง รัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
กระจายอานาจและจัดภารกิจอานาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา ๘๙รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐระบบ
การเงินการคลังเพื่อสังคมมีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) ภาคประชา...

- 30 (๒) ภาคประชาสัง คมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สัง คมอาทิมู ลนิธิสถาบัน การศึ กษาหน่วยงานวิ จัยต่า งๆน้าเสนอผลการติด ตามวิ เคราะห์ สั ง เคราะห์เ รื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการ
ทุจริตคอร์ รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอานาจเพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมา
พิจารณาทบทวนแนวนโยบายมาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ของประชากรรวมทั่ว
โลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นญี่ปุ่นอเมริกา
ยุโรปขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า
สะท้ อ นถึ ง ระยะเวลาในการเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ที่ สั้ น กว่ า ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
ค่อนข้างมากโดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้นนอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนับเป็นโอกาส
อย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พัก
อาศัยการให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้ง เป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็ นรู ป แบบการค้า ที่ มี บ ทบาทมากขึ้ น มี ก ารยกระดั บ กระบวนการผลิต แบบอั ต โนมัติ ไ ปสู่ ก ารใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่ าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็น
โทรทัศน์และอื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยหากภาค
การผลิ ตที่ ป รั บ ตั วตามการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ไ ม่ ทัน ขาดการลงทุ น ด้า นการวิจั ย และพัฒ นาและ
นวัตกรรมจะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้ม การพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อ นบ้า นมีก ารพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรื่อง
ความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘จะนามา
ซึ่งโอกาสที่สาคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่ ๑) การลดข้อจ้า
กัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ๒)โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม...

- 31 อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ใ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พั ฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้า น
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรมตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่ อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐมแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้ง แนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึงปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรค
ต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
และยั่งยืน
(๔) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศสาคัญๆในช่วงหลัง วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆของโลกไม่
ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อ
ในสังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ
ซ้าเติมต่อ สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นทาให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่ง
ผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตร
ลดลงเกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้าเกิด
การกัดเซาะชายฝั่งและการสูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะ
ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผล
กระทบ...

- 32 กระทบต่อภาคการผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือ นกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค.ศ. ๒๐๑๕คือการจัดท้าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ปีโดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐กันยายน ๒๕๕๗ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ข้อ
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่
ต้องเน้ นขจัด ความยากจนให้ห มดไปประชาชนมีสุ ขภาพที่ดีมีร ะบบการศึกษามีความเท่ าเที ยมกันทางเพศ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืนเตรียม
ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่
๑๒ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่ง สู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ
(Country Strategic
Positioning)เป็นการกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช.ได้
จัดทาขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตร
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ในปี ๒๕๔๖เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙บาท (๘,๘๕๙ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิต...

- 33 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ต่อปี)
๔.๓.๒การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่ว งวั ย มีค วามมั่ น คงทางด้ านเศรษฐกิ จ และสั ง คม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔)เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัย
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
๕.๑.๒การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พื้นฐาน...

- 34 พื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงาน
๕.๑.๓การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและ
ดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพิ่มสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศทั้ ง การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ยรถไฟให้ เ ป็ น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้
เป็นท่าเรืออิเล็ก ทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้ง พัฒนาและปรับปรุง ระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น
ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่
ระดับที่จาเป็นสาหรับ การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลัง งานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกั บ
ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริม
การรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้าใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้า
และทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เ กี่ยวข้ องกับ การท่องเที่ ยวให้ค รอบคลุม และทัน สมัย ทั้ง การควบคุม กิจกรรมต่า งๆเกี่ย วกับ การ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่ง ขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้ง ส่ง เสริม การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอด
จนส่ง...

- 35 จนส่ง เสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้ง ระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิ
สติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เป็นต้นส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง ภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการ
การเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้
พลัง งานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง พาณิชย์การจัดตั้ง สานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัท
การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและ
กิจการเพื่อสังคม
๕.๒การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
๕.๒.๑การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่ว งวัยเด็กตั้ง แต่แรกเกิดให้มีพัฒ นาการที่ สมวัยในทุ กด้านวัยเรี ยนวัย รุ่นให้ มี
ทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับ สมรรถนะฝีมื อแรงงานเพื่ อสร้างผลิ ตภาพเพิ่ม ให้ กับ ประเทศวั ยผู้ สูง อายุ ให้ มีการท้ างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการ
สุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้
คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
กาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้

5.2.3 การพัฒนา...

- 36 ๕.๒.๓การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ
แพทย์
เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย สาหรับผู้สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจั ดการและการใช้ท รัพยากรและส่ง เสริ มการอภิ บาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่า ยที่มีการใช้ทรั พยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศู นย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะ
๕.๒.๔การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับ
โครงสร้ างค่าจ้ างแรงงานให้ชั ดเจนและสะท้ อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้ จริง เร่ง ผลักดัน ให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับ
พื้นที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตร โดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกโดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสัง คมและกระบวนการยุติธรรม (๒)
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคกาหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับ
ภาคธุร กิจ เอกชนและ (๓) การจั ดรู ปแบบสวัส ดิก ารพื้น ฐานที่จ าเป็น และเหมาะสมตามกลุ่ม เป้ าหมาย
(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสัง คมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓การสร้ างความเสมอภาคในการเข้ าถึ งทรัพ ยากรโดยปฏิรู ปที่ ดิน เพื่ อการเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายอย่างแท้จริงด้วยการผลักดันทรัพยากรน้า
และบูร...

- 37 และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้า งกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
๕.๓.๔การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการ
เข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งเท่ าเที ย มโดยการเสริม ศั ก ยภาพและความเข้ ม แข็ง ด้ า นกฎหมายให้ แ ก่
ประชาชนรวมทั้ง การปรั บปรุง และบัง คับ ใช้ก ฎหมายเพื่ อลดปั ญ หาความเหลื่ อมล้าเช่น กฎหมายป่ าชุ มชน
กฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผัง เมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบ
คมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา
๕.๔.๒การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่ ง ขั นของประเทศทั้ งด้ า นการค้ าการลงทุ นและการบริก ารโดยคานึ ง ถึง การเป็ น มิต รต่ อ
สิ่ง แวดล้อ ม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ในห่วงโซ่ อุปทานและปรับปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่ อ นบ้ า นรวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในพื้ น ที่ ช ายแดนโดยให้
ความสาคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย
คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
กาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการ
แร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์
5.5.2 การส่ง...

- 38 ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริ มการผลิตการลงทุ นและการสร้างงานสีเขี ยวเพื่ อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่ งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรกโดยส่ง เสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เ หมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่ง สู่
การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อ มระหว่างประเทศผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุ กภาคส่ว น
ส่ง เสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่ง เสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสาคัญกับการป้องกัน
น้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้ง การพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ
จัด จ้า งโครงการของทางราชการข้ อมู ลการประมูล โครงการผู้ช นะการประมู ลและราคาปิ ดประมู ล ข้อ มู ล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ

5.6.2 การพัฒนา...

- 39 ๕.๖.๒การพัฒ นาบุค ลากรภาครัฐ ให้มีความเป็ นมืออาชีพและเพียงพอต่อ การขับ เคลื่ อ น
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง เป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๑.3.1 แผนพัฒนาภาค
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน

ภาคใต้ชายแดนพึ่งพิงภาคการเกษตร โดยมีพืชเศรษฐกิจหลัก ยางพารา ปาล์มน้ามัน ไม้ผล
ซึ่งยังใช้รูปแบบการผลิตแบบดั้งเดิม และมีการแปรรูปขั้นต้นเพื่อการส่งออก ทาให้ได้รับผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคา นอกจากนี้ภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ส่งผลต่อภาวะการค้าและ
การลงทุน อย่างไรก็ดี ภาคใต้ชายแดนเป็นแหล่งทาการประมงที่สาคัญของประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรที่อุดม
สมบูรณ์และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม รวมทั้งมีพื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเมืองชายแดนมีจุดที่ตั้งที่
ได้เปรียบในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างพื้นที่ภาคใต้และมาเลเซียรวมทั้ง สิงคโปร์ ประกอบกับปัจจุบัน
รัฐบาลอยู่ระหว่างดาเนินโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตร อาเภอหนองจิก การพัฒนาการค้าและการท่องเที่ยว อาเภอสุไหงโก-ลก และอาเภอเบตงเพื่อสร้างงาน
และรายได้ให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมาย...

- 40 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สาคัญของประเทศและเป็นเมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับพื้นที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ชุมชนมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าเกษตรหลัก
ของภาค
2. เพื่อพัฒนาเมืองชายแดน (สุไหงโก-ลก และเบตง) ให้เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว
ของภาค
3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านรายได้การศึกษาและสาธารณสุขและอยู่ร่วม
กันอย่างสันติสุข
เป้าหมาย
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดนขยายตัวเพิ่มขึ้น
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคใต้ชายแดน
ลดลง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อ
สร้างความมั่นคงให้กับภาคการผลิต

แนวทาง...

- 41 แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
1.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว และไม้ผลโดยการสนับสนุน
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการปลูก การบารุงรักษา พัฒนายางสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต และการเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมทั้ง การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ประกอบด้วย
(๑) ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น ขั้นกลาง อาทิ ยางแท่ง ยางเครฟ และยางคอมปาวด์ เพื่อ
ยกระดั บคุ ณ ภาพมาตรฐานที่ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของตลาด ตลอดจนอุ ตสาหกรรมปลายน้ า เช่ น
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม (แผ่นยางปูพื้น ยางรองหมอนรางรถไฟ๑๘แผนพัฒนา
ภาคใต้ชายแดนและยางรองคอสะพาน) และวัสดุทางการแพทย์ (วัสดุจัดฟัน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และสาย
น้าเกลือ)ตลอดจนส่งเสริมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและมีมูลค่าสูง
(๒) ปาล์มน้ามัน ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจปาล์มน้ามันของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ส่ง เสริมการจัดตั้งอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลขั้นต้นและขั้นปลายแปรรูปปาล์มน้ามันครบวงจรเพื่อรองรับ
ผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
(๓) มะพร้าว การพัฒนาและสนับสนุนการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี โดยขยายพื้นที่ปลูกมะพร้าว
พันธุ์ดี ทั้งมะพร้าวน้าหอม และมะพร้าวผลแก่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะพร้าวอาทิ มะพร้าว
น้าหอมกระป๋อง น้ากะทิสด และกะทิกระป๋อง จาหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกรวมทั้งส่งเสริม
การท าน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อใช้ในธุรกิจสปา และเครื่องสาอาง
(๔) ไม้ผล (ทุเรียน ลองกอง) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนพันธุ์ดีในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยเฉพาะ
พันธุ์หมอนทอง ชะนี และก้านยาว และส่ง เสริมการปลูกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีรสชาติโดดเด่นและเป็นที่
ต้องการของตลาด และลองกองพันธุ์ดีในจังหวัดนราธิวาส ให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานการส่งออก โดยใช้
เทคโนโลยี การผลิตตั้ง แต่ระบบการปลูก การบารุง รักษา การเก็บเกี่ยว ระบบการคั ดแยกคุณภาพ (Food
Processing Technology) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีระบบโลจิสติกส์ทั้ง Cool Chain และ Cold
Chain ในการเก็บรักษาผลผลิต และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้ง การพัฒนา Young Farmer ให้เป็น
Smart Farmer ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการฟาร์มและมีศักยภาพด้านการตลาดที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้
จาหน่ า ยโดยตรง และการรวมกลุ่ ม เป็ น วิ ส าหกิ จ และ SMEs จ าหน่ า ยผ่ า นระบบการตลาดออนไลน์ ( ECommerce) และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
1.2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา
ปาล์ ม น้ ามั น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ราคาและศู น ย์ ก ลางการซื้ อ ขายในพื้ น ที่ โดยพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยงแหล่งซื้อขายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าทั้งระบบ Online
และ Offline
1.3) ส่งเสริมให้เกษตรกรกรรายย่อยปรับระบบการผลิตให้สามารถพึ่งพา ตนเองได้ส่งเสริม
การทาเกษตรยั่งยืน อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกพืชที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด ร่วมกับการปลูก
พืชเศรษฐกิจหลักของภาค (ยางพาราและปาล์มน้ามัน) และการทาปศุสัตว์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การผลิต...

- 42 การผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา
รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ในการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น
เกษตรกรมืออาชีพ (Smart Farmer) และยกระดับเกษตรกรรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมืออาชีพ
(Smart Entrepreneur)
๒) ยกระดับอุตสาหกรรมประมง การเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้าชายฝั่งเพื่อการส่งออกและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยพัฒนาเพื่อยกระดับศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์
น้าให้เป็นศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์น้าที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการฟาร์ม (Good
Agriculture Practice : GAP และ Code of Conduct : CoC) รวมทั้งกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มีสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎและกติกาสากล ตลอดจนการพัฒนาระบบตลาด รวมทั้งส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่หลากหลายและได้มาตรฐานสามารถสร้างมูลค้าเพิ่มทางการตลาดและเป็น
แหล่งรายได้ที่สาคัญให้กับภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่๑๙แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนตอบสนองต่อ
ตลาดเฉพาะ (Niche Market)
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร สร้างอาชีพและเพิ่ม รายได้ใน
จัง หวัดยะลา ปั ตตานีนราธิวาส โดยการวิจัยพั ฒนาปรับ ปรุง พัน ธุ์เพื่อเพิ่ มปริมาณสัตว์ที่มี พันธุกรรมดีและ
กระจายสัตว์พันธุ์ดีไปยังเกษตรกร การส่งเสริมและขยายการเลี้ยงไก่เบตง โคเนื้อ และแพะ ให้เพียงพอต่อการ
บริโภคในพื้นที่ สนับสนุนโรงชาแหละที่ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขอนามัย และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ นมแพะพาสเจอร์ไ รส์ไ อศกรีม และเครื่องสาอาง รวมทั้ง สนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมให้เป็นวัตถุดิบสาหรับแปรรูปที่ได้มาตรฐานฮาลาลและมาตรฐานสากลเพื่อบริโภคใน
ท้องถิน่ และส่งออก
๔) ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ /เกษตรอัจฉริยะ (Smart
Farmer) และการส่งเสริมการทาธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร มีการเชื่อมโยงเครื อข่ายในรูปแบบคลัสเตอร์
และบริหารจัดการร่วมกันในรูปเกษตรแปลงใหญ่เพื่ อลดต้ นทุนการผลิ ต และร่วมกันจัด หาปัจ จัยการผลิ ต
เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรสมัยใหม่ สนับสนุนสร้างและพัฒนาองค์กร สถาบันเกษตรกรและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ส่ งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรแห่งอนาคต และเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิเกษตรแม่นยา เพื่อลดความเสียหายจากภัยพิบัติ และความ
เสียหายกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการวางแผนการผลิต และบริหารจัดการฟาร์ม
อย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผลผลิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพตามความต้ อ งการของตลาด และมี ก ารผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมและทั่วถึงเพื่อให้มีเงินทุน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการและ SMEs ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ
Startup และการพัฒนาความเชื่อมโยงธุรกิจตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
๕) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฐานชีวภาพ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมการนาผลการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปร
รูป และการเก็บรักษา อาทิ การใช้เทคโนโลยีฐานชีวภาพในการผลิตภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีฐาน
ชีวภาพ...

- 43 ชีวภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และส่งเสริมการเชื่อมโยงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ วิ จั ย พั ฒ นาการออกแบบ พั ฒ นาและแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตรโดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า รวมทั้งการสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่หลากหลาย
๖) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะสินค้าที่ใช้วัตถุดิบ
ทางการเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ประจาถิ่นและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
การขึ้ นทะเบีย นและคุ้ม ครองสิท ธิให้กั บสิน ค้า เพื่อ จาหน่ายสินค้ าเกษตรที่ มีมูล ค้าเพิ่มสู ง รวมทั้ ง นาเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดให้กับสินค้า สร้างตราสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์
แต่ละพื้นที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น เช่น การท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ไก่เบตง และปลากุเลา
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นต้น และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในระดับประเทศ
และส่งออกไปยังตลาดโลก
๗) พัฒนาพื้นที่อาเภอหนองจิก ต่อเนื่องอาเภอเมืองปัตตานี ให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปปาล์มน้ามัน ยางพารา มะพร้าว และการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและอุตสาหกรรมแปรรูปประมงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้ นที่นิคมอุตสาหกรรม
๒๐แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนหนองจิกและนิคมอุตสาหกรรมบานา ส่งเสริมการท าประมงและการแปรรูปที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่โดยการให้สิทธิพิเศษ มาตรการ
ทางการเงินและการคลัง
๘) พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าลุ่มน้าเพื่อป้องกันความเสียหายพื้นที่เศรษฐกิจและสร้าง
ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้า โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการออกแบบระบบน้าในลุ่มน้าหลัก และพัฒนา
ระบบโครงข่ายน้าของภาค (ลุ่มน้าปัตตานี แม่น้าสายบุรี และลุ่มน้าบางนรา) พัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพ
ระบบกักเก็บน้าและระบบกระจายน้า เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย รวมทั้งจัดการคุณภาพน้าในแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ ใ ห้ มี ค วามสะอาดและเหมาะส าหรั บ การน าน้ ากลั บ มาใช้ ใ หม่ เ พื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค
อุตสาหกรรม และการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้าเพื่อกระจาย
ประโยชน์ที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน
๙) สนับสนุนการปรับปรุงท่าเทียบเรือปัตตานีให้มีมาตรฐาน สามารถรองรับการขนส่งสินค้า
Feeder ไปยังท่าเรือของมาเลเซียและอินโดนีเซียได้ ปรับปรุงร้องน้าเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่สาหรับท่าเรือ
ปัตตานีและท่าเรือจังหวัดนราธิวาส การก่อสร้างคันกันคลื่น พัฒนาระบบการให้บริการด้านการขนส่งทางเรือ
และระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการใช้ท่าเรือในเชิง พาณิชย์ รวมทั้ง การบริหารจัดการท่าเรือ
แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาการเดินเรือสินค้าตามแนวชายฝั่งมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๐) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการ
ผลิตและบริการในพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และพัฒนาสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรการเกษตร
และทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทรัพยากรดินน้า ป่าไม้
ประมง และชายฝั่ง เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติโดย

ชุมชน...

- 44 ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่ง ยืน และการป้ องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เทคโนโลยีและ
รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการจัดระเบียบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่
ชายฝั่ง ทะเลเพื่อลดผลกระทบต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง รวมทั้ง จัดการฐานข้อมูลเพื่ อการวางแผนทาง
การเกษตรที่ เ หมาะสม และระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ เฝ้ า ระวั ง และติ ด ตามสถานการณ์ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลกและเมืองเบตงให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน และพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ชายแดน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดน ให้เพียงพอและได้มาตรฐานรวมทั้ง
พื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ด้านให้มีมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการอานวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ จัดระเบียบการใช้พื้นที่บริเวณ
ด่านชายแดน ชุมชนและพื้นที่หลังด่านให้เหมาะสม อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโก-ลกบริเวณด้าน
ชายแดนสุไหงโก-ลก และด้านชายแดนตากใบ และเร่งรัดการก่อสร้ างด่านชายแดนบูเกะตา รวมทั้งการจัดหา
ที่ดินเพื่อรองรับการขยายด้านในอนาคต
๒) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงมีมาตรฐานทั้งทางบกและทางอากาศอาทิ
2.1) ทางบก พัฒนาโครงข่ายถนนสายหลัก สายรอง และการขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงและอานวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าได้ทุกระบบ
อาทิ สายนราธิวาส-สุไหงโก-ลก สายเมืองยะลา-เบตง รวมทั้งพัฒนาและสร้างความร่วมมือในการเชื่อมโยงการ
เดินทาง การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวจากสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และวาง
ระบบการกากับดูแลการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย
2.2) ทางอากาศ ปรับปรุงท่าอากาศยานนราธิวาสและการก่อสร้างสนามบินเบตงให้แล้วเสร็จ
ตามเป้าหมาย รองรับปริมาณความต้ องการเดิ นทางและขนส่ง สิน ค้าทางอากาศและสนับ สนุน การพัฒนา
เชื่ อมโยงการคมนาคมขนส่ง ชายแดน และการเดิ น ทางท่ องเที่ย วเมื องเบตงกับ แหล่ ง เที่ ยวธรรมชาติแ ละ
วัฒนธรรมของพื้นที่ตอนในของภาค เมืองเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน (ปีนัง โกตาบารู รัฐกลันตัน ) และ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ
3) พัฒนา...

- 45 ๓) พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาค โดยการจัดทาแผนแม่
บทเชิงพื้นที่เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของภาค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพียงพอกับความต้องการของประชาชน สนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การพั ฒ นาเมื อ งให้ เ ป็น เมื องอั จ ฉริ ย ะ เพื่ อ สนั บ สนุน การต่ อ ยอดการพั ฒ นา
ฐานเศรษฐกิจเดิม ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม๒๒แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนรวมทั้งวางแผนการสงวนและเพิ่ มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ สามารถลดความเหลื่อมล้าและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมพร้อมจังหวัดยะลาให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ
ภาค ในช่วงปีที่ ๑๖ – ๒๐
4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอานวยความ
สะดวก และบริการที่เพียงพอและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดเก็บข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นอย่างเป็นระบบ เพื่อลดอัตราการถูกคุกคามของสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับศักยภาพของพื้นที่ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วม และ
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใช้ความโดดเด่นของสังคมพหุวั ฒนธรรม อาทิ การท่องเที่ยวเมืองเก่าจัง หวัด
ปัตตานี เมืองเก่าจังหวัดยะลา และเมืองเก่าจังหวัดนราธิวาส การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่ศูนย์ศึกษาและเรียนรู้
ธรรมชาติ ระดั บประเทศ (ป่ าฮาลา-บาลา) การท่ องเที่ ย วเชิง อาหาร เชิ ง เกษตร และการท่อ งเที่ ยวชุม ชน
สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการบริ ก าร เช่ น ที่ พั ก มั ค คุ เ ทศก์ เป็ น ต้ น การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายบริหารจัดการและเชื่อมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เบตง-ปีนัง) (สุไหงโก-ลก–โกตาบารู รัฐกลันตัน)
๕) พัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดนและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวอาทิการบาบัดรักษา
ทางการแพทย์ด้วยสมุนไพรและน้าพุร้อน (อาเภอเบตง) โดยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการสู่สากล
ที่คานึง ถึง ความสะอาด สวยงาม และมาตรฐานสุขอนามัย บริการด้านการศึก ษา และศูนย์ดู แลผู้ป่วยและ
ผู้สูง อายุ (Nursing Home Care) รวมทั้ง ส่ง เสริมการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง)เมืองการค้า
ชายแดน (สุไหงโก-ลก) โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่ง ท่องเที่ยว ปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้าที่เพียงพอ และโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจบริการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการท่องเที่ยว
๖) พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจค้าชายแดนโดยการจัดหาที่ดินรองรับการพัฒนาการค้าชายแดน
และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรเมืองชายแดน และกาหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ประกอบการ
๗) เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสให้เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของภาค เพื่อ
รองรับการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
รวมทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงทั้งระบบถนน ระบบราง รวมทั้งทางน้าและทาง
อากาศ กับพื้นที่โดยรอบและประเทศเพื่อนบ้าน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการลงทุน การให้
สิทธิ...

- 46 สิทธิประโยชน์ทั้งด้านภาษีและมิใช่ภาษีในระดับเหมาะสมเพื่อจูงใจให้กับนักลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บ ริก ารของศู นย์ บริ หารแบบเบ็ด เสร็จ ก าหนดการใช้ ประโยชน์พื้ นที่ เพื่ อรองรั บกิ จกรรมเป้า หมายและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาและสนับสนุนทักษะฝีมือแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดทั้งในพื้นที่และต่างประเทศ ทั้งทักษะฝีมือ ทักษะ
ด้านเทคโนโลยีและทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเมืองการค้าและเมือง
ท่องเที่ยวชายแดน และพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่เพื่อทดแทนการนาเข้าแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้าน อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกแรงงานประมง สนับสนุน๎ประกอบการจ้
ผู
างงานสดหรับผู้ที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะแรงงานในพื้นที่ และสนับสนุนแรงงานที่มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
๒) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยสนับสนุนการศึกษาเพื่อการประกอบ อาชีพ
โดยสร้างโอกาสในการเรียนระดับอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะการทางานพร้อมการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
กาลังคนที่มีสมรรถนะสูง สาหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐
และสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่
สามารถนามาใช้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาที่ทันสมัย อาทิสื่อคอมพิวเตอร์ช่ว ยสอน (Computer Assisted Instruction : CIA) บทเรียน
ออนไลน์E-learning หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Electronic Book : E- Book ห้องเรียนเสมือนจริง (Visual
Classroom) และสื่อหลายมิติ เป็นต้น เพื่อยกระดับการศึกษา ขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้องเรียน ในชุมชน รวมทั้งการพัฒนาศูนย์เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพที่ สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในอนาคต
3) ส่งเสริม...
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ป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดูทารก
เพื่อปูองกันและลดอัตราการตายของมารดาและทารกหลังการคลอดในพื้นที่ การพัฒนาและสร้างระบบรับมือ
และปรั บ ตั ว ต่ อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ าที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศรวมทั้ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของสถานพยาบาลในชุมชน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มี ๒๔แผนพัฒนาภาคใต้
ชายแดนคุณภาพและเชื่อมโยงถึงชุมชนและครัวเรือน พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มี
ประสิทธิภาพ และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการขยายการให้บริการ การสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะให้กับ
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ด้านการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุ นให้กีฬากลายเป็นวิถี
ชีวิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการ
รักษาโรคโดยใช้แพทย์ปัจจุบัน ควบคู่กับการพัฒนาการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และการ
จัดตั้งศูนย์ผลิตสมุนไพรของภาคเพื่อพัฒนาพืชสมุนไพรของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานผลิตอาทิขมิ้นชัน มะขามแขก
ชุมเห็ดเทศ เถาวัลย์เปรียง และเพชรสังฆาต เป็นต้น
๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้า OTOP โดยใช้ภูมิปัญญาและกลไกประชารัฐในการสนับสนุน
ความรู้ในออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดการตลาด รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางการตลาด และสนั บสนุนการตลาดโดยผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Ecommerce) การพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยดึงภูมิปัญญาชุมชน วิถีชีวิตต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น
ของฝากของที่ระลึก เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสร้างงานเพิ่มรายได้รวมทั้งส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างมั่นคงด้านพลังงาน และลดต้นทุนการผลิต
๕) สร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยสร้างความเข้าใจและการยอมรับในการอยู่
ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อนุรักษ์ฟื้นฟูและรักษาอัตลั กษณ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่หลากหลาย สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทาง
ศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาค
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน“เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงสู่อาเซียน”
คาอธิบายวิสัยทัศน์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2564 กลุ่มจัง หวัดภาคใต้ชายแดน ได้ใ ห้
ความสาคัญในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย
เมืองเกษตรก้าวหน้า ภาคการเกษตรมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจัง หวัดภาคใต้
ชายแดน มีพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ประมงชายฝั่ง ปศุสัตว์และไม้
ผล โดยในปี2564 กลุ่มจังหวัด จะเป็นแหล่งผลิตยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าวไม้ผลและปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ
ภาค...
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ภาคประมงมีประสิทธิภาพในการจับถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยการส่งเสริมและวิจัยเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูปยางพารา ไม้ยางพารา ปาล์มน้ามัน และไม้ผล ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดน
การค้าชายแดน หลังปี 2564 จะมีมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงขึ้น ร้อยละ
6 ของมูลค่าเดิม โดยอาศัยศักยภาพของจังหวั ดชายแดน คือ จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมถึงเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยพัฒนาให้มี
ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น สามารถรองรับการขนส่งและการค้าทั้งใน
และนอกประเทศ และสู่กลุ่มประเทศอาเซียน สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่อให้เกิดการจ้าง
งาน สร้างรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด
การท่องเที่ยว หลังปี 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศและอาเซียน การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริการนักท่องเที่ยวที่ไ ด้มาตรฐานสากล มีระบบ
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
จุดยืนในการพัฒนา (Positioning)
1. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านเกษตร (อาทิเช่น ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ไม้ผล ข้าว
ประมง และปศุสัตว์)
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ เมืองชายแดนเมืองต้นแบบ
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน “เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง
สู่อาเซียน”
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์
รวม
มูล ค่าผลิตภัณฑ์
ม ว ล ร ว ม ก ลุ่ ม
จั ง หวั ด ภาคใต้
ช า ย แ ด น มี
มูลค่าเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ :

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
อั ต ราการขยายตั ว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของกลุ่มจังหวัด
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5

ข้อมูลฐาน

2560
อัตราการขยายตัวค่า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ว ล
ร ว ม ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
เฉลี่ ย ปี 2554 –
2558 ร้อยละ 1.5
(มู ล ค่ า เฉลี่ ย 5 ปี
136,082 ล้ า น
บาท)

เป้าหมายรายปี
2561 2562 2563 2564
1.5
2.0
2.5
(138,1 (138,8 (139,4
23)
03)
83)

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 2560

ประเด็น...
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และการตลาด
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต
สิน ค้า และสร้ า ง
มู ล ค่ า เ พิ่ ม
ผ ล ผ ลิ ต ด้ า น
เ ก ษ ต ร
(ยางพารา ปาล์ม
น้ามั น มะพร้ า ว
ไ ม้ ผ ล ข้ า ว
ประมง และปศุ
สัตว์) เพิ่มขึ้น

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
1. ผลผลิตยางพารา
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 5
กิโลกรัมจากค่าฐาน
2 . ผ ล ผ ลิ ต ป า ล์ ม
น้ามันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไร่
ละ 200 กิ โ ลกรั ม
จากค่าฐาน
3. ปริมาณการเลี้ยง
ปศุ สั ต ว์ (แพะ/โค/
แก ะ ) ส าย พั น ธุ์ ดี
เพิ่มขึ้น 3 สายพันธุ์
4. พื้ น ที่ ก าร ปลู ก
มะพร้ า ว จ านว น
3,000 ไร่
5. พื้ น ที่ ป ลู ก ไม้ ผ ล
(ลองกอง ทุ เ รี ย น
เงาะ มังคุด) เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยล ะ 10 ขอ ง
พื้นที่ปลูก
6. ผลผลิ ตข้า วนาปี
เพิ่ ม ขึ้ น ไร่ ล ะ 25
กิ โ ลกรั ม รวม 75
กิโลกรัม

ข้อมูลฐาน

2560
ผลผลิต (ปี 2559)
235 กิโลกรัม/ไร่

เป้าหมายรายปี
2561 2562 2563
240
245

2564
250

ผ ล ผ ลิ ต ปี 2559
จ า น ว น 1 ,282
กิโลกรัม/ไร่

-

-

1,482

1,682

1,882

NA

-

-

1

2

3

NA

-

-

1,000
ไร่

2,000
ไร่

3,000
ไร่

พื้นที่ปลูกไม้ผ ลกลุ่ม
จั ง ห วั ด ภ า ค ใ ต้
ชายแดน ปี 2558
จ านวน 251,315
ไร่
ผ ล ผ ลิ ต ข้ า ว น า ปี
ป ร ะ จ า ปี 2 5 5 8
จานวน 375
กิโลกรัมต่อไร่

-

-

3%

6%

10 %

-

-

400
กก/ไร่

425
กก/ไร่

450
กก/ไร่

กลยุทธ์ ตามลาดับความสาคัญดังนี้
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร (ยางพารา ปาล์มน้ามัน มะพร้าว ข้าว ไม้ผล ประมง
และปศุสัตว์) โดยใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ
พัฒนาศักยภาพ เกษตรกร กลุ่มเครือข่าย สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ให้ดาเนินการใน
ลักษณะการรวมกลุ่มหรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าและเพิ่มอานาจการ
ต่อรอง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคเกษตรโดยสนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
และมีมูลค่าเพิ่ม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าด้าน
เกษตร
ส่งเสริมช่องทางการตลาด และการสร้างตราสินค้า (Brand) ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอัต
ลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ประเด็น...

หมาย
เหตุ

- 50 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญ
เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์
1. มูลค่าการค้า
ช า ย แ ด น ก ลุ่ ม
จั ง หวั ด ภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
รวม 5 ปี
มู ล ค่ า ก า ร ค้ า
ชายแดนกลุ่มจังหวัด
ภ า ค ใ ต้ ช า ย แ ด น
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6
ว ง เ งิ น ล ง ทุ น
ภาคอุตสาหกรรมใน
กลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้
ชายแดนเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.5

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป้าหมายรายปี
2560 2561 2562 2563 2564
มู ล ค่ า ก า ร ค้ า 2%
4%
6%
ชายแดนกลุ่ม ฯ ปี
(8,692 (8,862 (9,033
25 5 8 จ า น ว น
.236
.672
.108
8,521.8 ล้ า น
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
บาท
เ งิ น ล ง ทุ น 2.5%
5%
7.5%
ภาคอุตสาหกรรม
(18,29 (18,74 (19,24
ใ น ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
6.25
2.50
2.30
ภาคใต้ชายแดน ปี
ลบ.)
ลบ.)
ลบ.)
25 5 9 จ า น ว น
17,850ล้านบาท
ข้อมูลฐาน

หมาย
เหตุ

กลยุทธ์ ตามลาดับความสาคัญดังนี้
ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การบริหารจัดการน้า ระบบป้องกัน
อุทกภัย เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก บริเวณด่านพรมแดนและเมืองชายแดน
เมืองเศรษฐกิจที่สาคัญ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต พัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่า และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกสาขาการผลิตให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
พัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
เมืองท่องเที่ยวชายแดน

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์
รวม 5 ปี
- รายได้จากการ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
ท่ อ ง เที่ ย วของ ท่ อ ง เที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น
ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด ร้อยละ 6
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลฐาน
ร า ยไ ด้ จ า กก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ปี
25 5 9 จ า น ว น
6,436.6 ล้ า น
บาท

2560
-

เป้าหมายรายปี
2561 2562 2563 2564
2%
4%
6%
(6,565 (6,694 (6,822
.330
.064
.796
ล้าน
ล้าน
ล้าน
บาท)
บาท)
บาท)

กลยุทธ์...

หมาย
เหตุ

- 51 1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์ ตามลาดับความสาคัญดังนี้
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและ
บริการให้ได้มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิง ธรรมชาติและวัฒนธรรม อาทิเช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงอาหาร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น
พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี
1. จุดยืนและตาแหน่งการพัฒนาของจังหวัด (Strategicpositioning)ประกอบด้วย๕ จุดยืน

ดังต่อไปนี้
๑) การพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูป
แบบการค้ า ในประเทศ การค้ า ต่ า งประเทศ และการค้ า บนระบบดิ จิ ทั ล มี ค วามเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงของ
อุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลังงาน อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และ
อุตสาหกรรมยางพารา
๒) การพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหารสุขภาพ และอาหารฮาลาล ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานการส่งออก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓) การพัฒนาให้เป็นเมืองการค้าส่งค้าปลีกและการบริการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เชื่อม
โยงการค้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับอาเซียนตอนใต้ และเป็นเมืองที มีความทันสมัยรองรับสังคมดิจิทัลเป็นจุด
เชื่อมโยงจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔) การพัฒนาปัตตานีให้เป็นสังคมแห่งความหลากหลายของวัฒนธรรมมุสลิมพุทธ และวัฒน
ธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
๕) การพั ฒ นาหมู่ บ้ า นให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามสงบเรี ย บร้ อ ยพั ฒ นา
คุณภาพ
คนสร้างวินัยประชาชนและปรับภูมิทัศน์สร้างเมืองให้สะอาด
วิสัยทัศน์จังหวัดปัตตานี(Vision) “เมืองเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ฮาลาลคุณภาพ
ของประเทศเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที สันติสุข”
คาอธิบายวิสัยทัศน์การกาหนดจุดหมายปลายทาง (Ends) ในการพัฒนาจังหวัดปัตตานีแบบ
บูรณาการที่ให้ความสาคัญกับการนาความหลากหลายทางด้านวิถีชีวิต จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมความเชื่อ
วิธีคิดและมุมมองต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงหลากมิติที เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีให้เห็นเป็นภาพรวม (Holistic) ของการพัฒนาที มุ่งเน้นความสมดุลระหว่างความ
พอเพียงกับความสามารถในการพัฒนาให้ก้าวทันโลกยุคใหม่โดยวางสถานะ (Positioning) ของจังหวัดปัตตานี
ให้เป็นแหล่งผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีคุณภาพบนพื้นฐานการดารงชีวิตในสังคม
อย่าง...

- 52 อย่างมั่นคงของประชาชนเมืองเกษตรอุตสาหกรรม หมายถึง ความสาเร็จของการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลาง
การค้าอาหารสดอาหารแช่แข็ง อาหารแปรรูป ทั้งในรูปแบบการค้าในประเทศ การค้าต่างประเทศ และการค้า
บนระบบดิจิทัลมีความเติบโตอย่างมั่นคงของอุตสาหกรรมการเกษตร ๔ ด้าน คืออุตสาหกรรมพืชพลัง งาน
อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมยางพารา เป็นเมืองแห่งโรงงานแปรรูปอาหาร
สุขภาพและอาหารฮาลาล ที มีคุณภาพ มาตรฐานการส่งออก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ เชื่อมโยงกับนานาชาติ
มีความเข้มแข็งทางการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทั้งในระดับครัวเรือน แปลงย่อย
แปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน และความพร้อมสมบูรณ์ของคุณภาพของแรงงาน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ในเกษตรอุตสาหกรรม มีความพร้อ มในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจจัง หวัดให้ มี
ศักยภาพทีแข่งขันได้ 36 ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของประเทศ หมายถึง เมืองที มีความมุ่งมั่นในการนา
ปรัชญา วิถีปฏิบัติของศาสนาอิสลามในส่วนของฮาลาลมาใช้เป็นธงนา(Flagship) ในการพัฒนาที มุ่งไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่บนรากฐานของลักษณะภูมิสังคมแบบพหุวัตถุ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการน่าหลักคิดในการผลิตและด่าเนินวิสาหกิจที สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกปฏิกูล
หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นที่รังเกียจโดยบัญญัติของศาสนาอิสลาม รวมทั้งของศาสนาอื่นที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน อาทิ
อาหารเจของคนเชื้อสายจีนในปัตตานี มาเป็นกรอบอ้างอิงในการพัฒนาที ให้ความสาคัญกับการผลิตเพื่อการ
บริโภคในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างพอเพียง และการผลิตเชิงพาณิชย์ที กาหนดให้สินค้าและบริการของฮาลาล
เป็นผลผลิตหลัก (Major Product) ในการเจาะตลาดเก่าและสร้ างตลาดใหม่ที เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
(Niche Market)โดยมีเป้าหมายเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาลาล ประกอบด้วย อาหารฮาลา
ลผลิตภัณฑ์ฮาลาล แฟชั่นมุสลิม เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับสตรี และบริการฮาลาลเพื่อไปสู่การเป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากลเป็นผลิตภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดที สร้างงานสร้าง
รายได้แ ก่จัง หวัด เป็น สังคมพหุ วัฒนธรรมที่สั นติสุ ข หมายถึง ปัตตานีเ ป็นสั ง คมแห่ง ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และวัฒนธรรมจีน ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที ดี มีความมั่นคงในที่อยู่
อาศัยสุขภาพดี มีอาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที อบอุ่นเยาวชน
ประชาชนมีคุณภาพมีความตื่นตัวรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ก้าวทัน ความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน และ
คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ที ดีงามของปัตตานีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่ งการศึกษาเมืองที มีศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)และพร้อมสู่สังคม
ดิจิทัลระบบบริการของรัฐทุกระดับมีคุณภาพธรรมาภิบาลโดดเด่นในการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
พัฒนาโดยใช้พื้นที่ เป็นฐานอย่างเข้าใจ เข้าถึง และพั ฒนาให้เกิดความยั่งยืนประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและสามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองได้อย่างเสรีมีความ
เข้มแข็งของหมู่บ้านในการจัดการตนเองให้มีความปลอดภัยสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงในพื้นที ประชาชน
อยู่อย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน และภาคภูมิใจในพื้นทีมีความเป็นพลเมืองปัตตานี พลเมืองประเทศที่เข้มแข็ง ภัย
คุกคามต่อจังหวัดในทุกประเภทได้รับการจัดการให้ลดลงในทั่วทุกพื้นที อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และ
ยั่งยืนมีความเข้มแข็งของศาสนา ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนาและความ
หลากหลายประเพณี และวัฒนธรรมมุสลิม พุทธ และจีน และความมีประสิทธิภาพในการบูรณาการภารกิจ
ความมั่นคงในทุกระดับด้วยคุณภาพของบุคลากรและระบบงานที ทันสมัย ได้รับการยอมรับเชื่อมั่นไว้วางใจจาก
ประชาชน
เป้าประสงค์...
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๑. ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของจังหวัดมีคุณภาพในระดับสินค้าส่งออกเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งใน
และต่างประเทศมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่น้อยกว่า๒,๕๐๐ล้านบาท
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ
๔.๖และ ๒.๘
๓. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปัตตานีเฉลี่ยต่อหัวไม่น้อยกว่า๘๕,๖๔๘บาทต่อปี
๔. ชุมชนสามารถลดจานวนเหตุการณ์ความไม่สงบที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ๘๐ของชุมชนทั้งหมดในจังหวัด
๕. ค่าเฉลี่ยของดัชนีความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีทั้ง ๑๒มิติของการประเมินจาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๕
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง ผลิ ต ผลทางการเกษตรให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานการส่ ง ออก
(น้าหนักร้อยละ๓๐)
๒. สร้ า งมู ลค่า เพิ่ม และขยายช่ องทางการตลาดผลิต ภั ณ ฑ์ฮ าลาลและสิ นค้ า แปรรูป จาก
การเกษตร (น้าหนักร้อยละ๓๐)
๓. สร้างความมั่นคงในการดารงชีวิตของประชาชนสัง คมและสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐ
(น้าหนักร้อยละ๒๐)
๔. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน (น้าหนักร้อย
ละ๒๐)
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี
วิสัยทัศน์(Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานี
“ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ สร้างสังคมสันติสุข ภายใต้เศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน ”
พันธกิจการพัฒนา
๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
๒. พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
๓. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. พัฒนาด้านสังคมและความมั่นคง
เป้าประสงค์
๑. ประชาชนทุกระดับมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดารงชีวิตอย่างเพียงพอ
๓. สร้างเครือข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างกัน
๔. ประชาชนตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์...
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระหวะ
2.1.วิสัยทัศน์
(Vision)
องค์
การบริหารส่วนตาบลกระหวะ ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตาบลกระหวะเป็นตาบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบ
มุสลิม ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมี
ฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้
"โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งอารยธรรมเลื่ยงชื่อ ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง"
2.2.ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา
ความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์สู่นิคมอุตสาหกรรม
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางจาหน่ายสินค้า
1.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์
1.7 แนวทางการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ การศึกษาทั้งในและนอกระบบ
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสอดคล้องตาม
ความต้องการของประชาชน
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
1.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออก ด้าน
ความคิดและมีนิสัยรักในการเรียน
1.6 แนวทาง...
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1.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและประชาชน
1.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
1.2 แนวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี จิ ต ส านึ ก ในการร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
1.4 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม และประชาชนโดยทั่วไป
4.3 แนวทางการพัฒนาป้องกันและกาจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงบาบัดฟื้นฟูทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ที่ติดยาเสพติด
4.4 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาการออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
5.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
5.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ
5.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบุ คลากรด้านการท่ องเที่ ยวโดยให้ชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการจั ดการ
ท่องเที่ยว
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แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
6.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
6.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี
6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงแบบการทางาน อานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทางาน
6.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร
6.6 แนวทางการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
7.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบจราจร
7.3 แนวทางการพัฒนาจัดให้มีไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
7.4 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าอุปโภค บริโภค
7.5 แนวทางการพัฒนาจัดทาผังเมืองและผังตาบล
8. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเสริมสร้างสันติสุข
แนวทางการพัฒนา
8.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
8.2 แนวทางการพั ฒ นาเสริ ม สร้า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น
8.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
2.4.ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอานวยความสะดวก
จากสาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
2. ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
3. ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
4. ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกาจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
6. ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
7. ร้อยละ 40 ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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9. ร้อยละ 70 ของจานวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง
10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
11.ร้อยละ 40 ของประชากรมีกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2.5.ค่าเป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
ชุมชนเข้มแข็งตาบลสันติสุข

2.6.กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมทานุบารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ ๕
ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๖
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๗
ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 8
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้า
กลยุทธ์ที่ 9
จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งตาบล
กลยุทธ์ที่ 10 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
กลยุทธ์ที่ 11

ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 12

ก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
กลยุทธ์...
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แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 19 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 21 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 22 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ
2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่ แสดงถึง ความรับผิดชอบต่อสัง คมของกิจการโดย
คานึงถึงทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคานึงถึง ความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
4) (Strategic) Positioning เป็นการกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สาหรับใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน CSR ของกิจการ
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงรูปแบบการทางาน อานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทางาน
6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
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พื้นที่
1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
4. จัดทาผังเมืองและผังตาบล
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
9. จัดทาระบบกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
10. การป้องกันการรุกล้าลาคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป
13. ป้องกัน และกาจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึง การบาบัดฟื้น ฟูทั้ง ทางด้า น
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
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7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์Positioning
• Assessing
• พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ ตลอดจนความมั่นคง
และความปลอดภั ย ในชี วิ ต
แล ะ ท รั พ ย์ สิ น โ ดยมี แ น ว
ทางการดาเนินงานดังนี้

• Defining (Policies)
• ๓.
พั ฒ น า เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนให้ยั่งยืน

1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภบุคลากรภายในองค์กร
2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
3. พั ฒ นาปรับ ปรุ ง ระบบบริ ห ารจั ด การองค์ ก รตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การ
บ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงรูป แบบการทางาน อานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการ
ทางาน
6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
ของประชาชน
9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษา
ทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบาย
น้า
2.จั ด ให้ มี ไ ฟฟ้ า ใช้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ขยายเขต
ไฟฟ้ าตามสภาพพื้ น ที่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม และ
ทั่วถึงทั้งตาบล
3.ก่ อ สร้ า ง ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง น้ าอุ ป โภค
บริโภค 4. จัดทาผังเมืองและผังตาบล

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสานึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
9. จัดทาระบบกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
10. การป้องกันการรุกล้าลาคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและ
ประชาชนโดยทั่วไป 1
3. ป้องกันและกาจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบาบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้
ติดยาเสพติด 1
4. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
15. ส่ งเสริ มสนับ สนุ นกิ จกรรมด้ านการกีฬ าการออกก าลั งกายและกิจ กรรมนัน ทนาการ 16. ส่ งเสริ ม
สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

• Visioning
• พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภคให้ ไ ด้
มาตรฐาน และเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการครอบคลุมทุกพื้นที่

1. ส่ ง เสริ ม และ
ส นั บ ส นุ น ต า ม
แนวนโยบายของ
รัฐบาล

• (Strategic) Positioning
• ๔. พัฒนาและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน

