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ส่วนที่ ๒ 
  
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโนม้ วสิยัทัศน ์และเปาูหมายในการพฒันาประเทศ   
๑. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น

มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาท ิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบ
กับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

๑.  ความสมัพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
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ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี ้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง         
ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค การขาด
ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติ
ให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปจัจยัและแนวโนม้ที่คาดวา่จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่าง
ประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพล
และการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ 
หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศใน
อนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และ
การลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาด
ว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุน
ที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี ้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่
ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
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การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้า     
และบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ      
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  
อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการ
ปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการ
เข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากร
ต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ
ทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของ
ประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน 
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่
ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อ
ยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 
และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ 
การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่
ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนา
ที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งใน
เรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและ
สร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้
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เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบ
ราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วสิยัทัศนป์ระเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก
บุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น 
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส        
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับ
การด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
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ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มาก
ขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์
ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุเศรษฐกิจ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง สงัคมเปน็ธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาตยิัง่ยนื” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเดน็ยุทธศาสตรช์าติ 
๔.๑ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ

พัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  

การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกับสิง่แวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  

และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน 

และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่ 

จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน

โดยเสมอภาค 
๑.๒ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศ     
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)    
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่ม
อาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ       
เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญใน         
การเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่
ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียม      
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน   ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมนิสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วตัถปุระสงค์และเปาูหมายการพฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
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๔. ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขบัเคลื่อนแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏบิัต ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 ยทุธศาสตรจ์ังหวดัประจวบครีีขนัธ ์ (พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๒) 

วสิยัทัศน ์
“เมืองทอ่งเที่ยวทีท่รงคุณค่า สบัปะรด มะพร้าวทีห่นึง่ของโลก สงัคมแห่งมติรไมตรี” 

พันธกจิ 
๑.พัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของ 

จังหวัด 
๒.ผลักดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต แปรรูป สับปะรด  

มะพร้าว และสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก 
๓.สร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคมและ 

วัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
๔.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นสังคมท่ีมีความมั่นคงและคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย 
๕.สร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์   

 ๑.เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด 
 ๒.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการผลิต แปรรูป สับปะรด มะพร้าว และสินค้า 

เกษตรสู่ตลาดโลก 
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 ๓.เสริมสร้างระบบสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร สังคมและ 
วัฒนธรรมรองรับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

 ๔.เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีและภูมิปัญญาไทย 
 ๕.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอบางสะพาน 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของอ าเภอบางสะพาน 

“บางสะพานเมืองน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  ส่งเสริมเกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาอุตสาหกรรมก้าวไกล 
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  มีแหล่งท่องเทียวไทยที่ส าคัญ” 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอบางสะพาน 
๑.ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ส าหรับครอบครัว 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพให้ได้มาตรฐานสากล  

ส่งเสริมยกระดับการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม 
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและรักษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีแก่สังคม 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนารักษาความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

  . ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายด้านการบริหาร  

การบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรัฐบาล  จังหวัด  และปฏิบัติ
ตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การบริหารของเทศบาลโดยยึดตามแนวทางกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารเทศบาลโดยยึดถือและปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักนิติธรรม  คุณธรรมและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รับผิดชอบ  ความคุ้มค่าและการ
ยึดหลัก   นิติธรรม  คุณธรรม  และความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระบบพัฒนาการให้บริการประชาชน  โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  ลูกจ้างประจ าเทศบาล  รวมถึงผู้น าชุมชนและกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ  บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  เป็นกันเองกับประชาชน   
   ๒.๑ วิสัยทัศน์  
“เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคน พัฒนาอาชีพ การศึกษา พรั่งพร้อมด้วยสาธารณูปโภค เพ่ือสืบสานประเพณี

ท้องถิ่น ด้วยวิถีชีวิตพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
    ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ 
 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมรายได้และการผลิต 
 ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง 
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 ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
 พันธกจิ 
  ๑.เขตเทศบาลมีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม 

๒.ประชาชนมีระดับการศึกษาการเรียนรู้ที่ดี มีคุณภาพทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ 
โรงเรียนตลอดจนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน 

๓.ประชาชนมีภาวะเศรษฐกิจครอบครัวและรายได้ เพียงพอแก่การด ารงชีพและมีชื่อเสียงด้านการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเข้าสู่ระดับOTOPที่ได้รับการยอมรับ 
 ๔.ประชาชน/ชุมชน มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 ๕.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยมีมาตรฐานเพียงพอ 

๗.เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการน้ ามีประสิทธิภาพและเพียงพอในการอุปโภค-บริโภคและ 
เพ่ือการเกษตร 
 ๘.เทศบาลมีตลาดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 ๙.ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางราชการและมีส่านร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ       
Trend) ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

การวเิคราะหส์ถานการณแ์ละแนวโนม้ (วเิคราะห ์SWOT ของเทศบาลต าบลร่อนทอง) 
ด้าน จดุอ่อน S= Strengths  จดุแข็ง W= Weaknesses  โอกาส O= Opportunities อุปสรรค T= Threats 

๑.ด้านเศรษฐกิจ 
(เกษตรอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว) 

๑.ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
๒.ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อ
ด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพ 
๓.ขาดการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน 
๔.สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนเป็นที่ราบ
ลุ่ม มีล าคลองไหลผ่านท าให้เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขังในสวนและบ้านเรือน 

๑.เป็นชุมชนติดถนนเพชรเกษม 
การคมนาคมสะดวก 
๒.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพการเกษตรซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจสร้างผลผลิตที่มีคุณค่า 
๓.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท าให้การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑.มีการขยายตัวในด้านอุตสาหกรรม
ในเขตอ าเภอบางสะพานส่งผลให้
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ขยายตัวสูงขึ้น มี
การจ้างงานท าให้ปัญหาการว่างงาน
ลดน้อยลง 
๒.มีแหล่งท่องเที่ยวที่ติดกับเขต
เทศบาลท าให้มีนักท่องเที่ยวผ่านเข้า
มาในพื้นที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในด้านที่พัก รีสอร์ท 
ร้านอาหาร 

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ท าให้มีรายได้ที่ไม่แน่นอน 
ราคาผลผลิตขึ้นลง ถูกเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลาง 
๒.การขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตร 
ท าให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ท างานส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 
๓.งบประมาณมีจ ากัดบางกิจกรรมไม่
สามารถด าเนินการได้เนื่องจากการ
จัดสรรงบประมาณในพื้นที่มีจ ากัด 

๒.ด้านสังคม ๑.ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมทางสังคมน้อย 
๒.การจัดสวัสดิการของผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
รวมถึงผู้ยากไร้ในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

๑.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ 
๒.มีกลุ่มองค์กรที่ประชาชนจัดตั้ง
ขึน้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน 
๓.มีปราชญ์ชาวบ้านขยายฐานการ
เรียนรู้ 

๑.นโยบายของผู้บริหารเน้นการ
สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใน
ด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
๒.มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้นสร้างความหลากหลาย 
๓.มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการพัฒนาชุมชน 

๑.งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา 
๒.ประชาชนมีความขัดแย้งทางความคิด 
๓.วัฒนธรรมชุมชนเมืองเริ่มเข้ามามี
บทบาทในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
 



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลรอ่นทอง  อ าเภอบางสะพาน  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

 

๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑.ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากในพ้ืนที่ลุ่ม 
๒.ระบบการก าจัดขยะไม่เพียงพอที่จะ
รองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละวัน 
๓.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม 
๔.เกษตรกรใช้สารเคมีด้านการเกษตร
เพ่ิมมากข้ึน 

๑.ภูมิประเทศเอ้ืออ านวยต่อการ
ด ารงชีวิต 
๒.มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์และแหล่งต้นน้ าล าธาร 
๓.แกนน าชุมชนให้ความส าคัญต่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

๑.รัฐบาลมีนโยบายด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 
๒.มีการจัดโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับเยาวชน
รุ่นใหม่ 
๓.มีแหล่งการเรียนรู้ทางธรรมชาติ 
 

๑.งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการ
ด าเนินโครงการ 
๒.เจ าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในด้านนี้มีไม่
เพียงพอ 
๓.พ้ืนที่ในเขตเทศบาลมีจ านวนมาก      
ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 
 

๔.ด้านความมั่นคง ๑.ประชาชนให้ความร่วมมือในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารกับทางหน่วยงานราชการ
น้อย 
๒.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่มีเพ่ิมข้ึน 
 

๑.มีการจัดตั้งกลุ่ม องค์กรที่สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับพ้ืนที่ เช่น  
อปพร.  
๒.ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
๓.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนในการ
ด าเนินการเป็นอย่างดี 

๑.มีการจัดการฝึกอบรมทบทวนกลุ่ม
องค์กร เพื่อเพ่ิมความเข้มแข็ง 
๒.มีการอบรมเยาวชนในพ้ืนที่เพ่ือ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

๑.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย 
๒.งบประมาณที่ด าเนินการโครงการมี
จ ากัด 
๓.ประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าว 
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การสรุปสถานการณ์  การพัฒนา การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ          
การประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพโดยน าเสนอ  ดังนี้  
๒.๑  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         เทศบาลต าบลร่อนทอง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน สามารถจ าแนกไดด้งันี ้

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๘๑.๖๗ 
เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือเกินร้อยละ ๙๕  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ       
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างรายทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้ งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  การประปา ทุกชุมชนทั้ง ๑๐ ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลร่อนทอง มีประปาหมู่บ้าน
เพ่ือใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค แต่ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่บางชุมชน       
การประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตเข้าถึง แต่ในบางชุมชนก็ยังไม่สามารถขยายเขตเขาถึงได้เนื่องจากปัญหาหลาย
ประการ ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
เนื่องจากเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตน้ าประปาส าหรับบริโภคได้เองเพราะต้องใช้งบประมาณสูงมากใน        
การด าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า แต่ก็ยังสามารถที่จะด าเนินการบรรเทา      
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ มีการลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่สามารถด าเนินการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนหากโครงการไหนที่เป็น
โครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเทศบาลก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการใน
ปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนต่อไป   

 ดา้นสุขภาพและสาธารณสขุ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง 

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน      
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลใน       
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   



 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
เทศบาลต าบลรอ่นทอง  อ าเภอบางสะพาน  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 

 

 ดา้นการศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน   

เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป ี   
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ดา้นคา่นยิมของคนในพืน้ที่ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนาให้ความร่วมมือกัน 

ท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา       
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ    
ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุราให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 

 ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปญัหาคือ ภายในเขตเทศบาลมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่ยังไม่ทั่วถึงยังไม่
สามารถปูองกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอาชญากรรมได้อย่างเต็มท่ี  วธิกีารแก้ปญัหา เทศบาลจัดท าโครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน    
    ดา้นยาเสพตดิ  

ปัญหายาเสพติด หน่วยงานของเทศบาลช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข 
ปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด   
    


