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ส�วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป+ 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร�ชาติ ๒๐ ป+   

การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ของเทศบาลมีความสัมพันธ"กับแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ ป�  
โดยมุ*งเน�นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู*ความม่ันคง  ม่ังค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร"ชาติ ๒๐ 
ป� ของประเทศไทยกําลังอยู*ระหว*างการการเสนอร*างกรอบยุทธศาสตร"ชาติต*อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตร"ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู*ระหว*างการดําเนินการปรับปรุงร*างกรอบยุทธศาสตร"ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทําร*างยุทธศาสตร"ชาติ  โดยร*างกรอบยุทธศาสตร"ชาติ  ๒๐ ป� (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย*อได�  
ดังนี้ 
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๑. ความเป0นมา 
คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให�มีการจัดต้ังคณะกรรมการ

จัดทํายุทธศาสตร"ชาติ มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทาร*างยุทธศาสตร"ชาติระยะ ๒๐ ป� เพ่ือใช�ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู*ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และให�เสนอร*างยุทธศาสตร"ชาติระยะ ๒๐ ป� ให�คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให�ความเห็นชอบเพ่ือใช�เปAนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป� ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป� ๒๕๖๐ เปAนต�นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติได�แต*งต้ัง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได�แก* (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร*าง
กรอบยุทธศาสตร"ชาติระยะ ๒๐ ป� และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทําร*างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต�ยุทธศาสตร"ชาติ
ระยะ ๒๐ ป� 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"และกรอบการปฏิรูปได�ดําเนินการยกร*างกรอบยุทธศาสตร"
ชาติระยะ ๒๐ ป� ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได�มีการนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติท่ีมาจากหลายภาคส*วน ได�แก*ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได�พิจารณานําข�อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห*งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปAน
ข�อมูลในการยกร*างยุทธศาสตร"ชาติด�วย และได�นําเสนอร*างกรอบยุทธศาสตร"ชาติระยะ ๒๐ ป� ต*อท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู*ระหว*างการดําเนินการปรับปรุงร*างกรอบยุทธศาสตร"ชาติตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติ 

ในการดําเนินการข้ันต*อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติจะนําเสนอร*างกรอบ
ยุทธศาสตร"ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได�มีการรับฟMงความคิดเห็นจากประชาชน ก*อนท่ี
จะนําเสนอต*อสภานิติบัญญัติแห*งชาติให�ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร"ชาติมาใช�เปAนกรอบในการกําหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเปAนช*วงเวลาของการประกาศใช�แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน*วยงานต*างๆ จะได�
นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ซ่ึงเปAนแผนระยะ ๕ ป� มาถ*ายทอดลงสู*แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว*างท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติตามร*างรัฐธรรมนูญฉบับใหม*อยู*
ระหว*างการดําเนินการ ซ่ึงคาดว*าจะดําเนินการแล�วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสําคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล�อม 

ในช*วงทศวรรษท่ีผ*านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปAนไปอย*างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําให�ภูมิทัศน"ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย*างมีนัยสําคัญ โดยก*อให�เกิดโอกาสท้ังในด�านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล�อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต*ขณะเดียวกันท*ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด�านต*างๆ ก็มีปMจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต�องบริหารจัดการด�วยความยากลําบากมากข้ึน กระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน"เศรษฐกิจของโลกได�ส*งผลให�โครงสร�างเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร�าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต�องปรับตัวและเปลี่ยนไปเปAนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส*งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล*าช�ากว*าฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม*
มากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอย*างยิ่งภายใต�อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน"และความก�าวหน�าอย*างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปMญหาความเหลื่อมล้ําทางด�านรายได�ระหว*างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว*างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว�างข้ึน และปMญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ*มเกษตรกรราย
ย*อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข�าถึงข�อมูลข*าวสาร องค"ความรู� แหล*งทุน และบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพสําหรับประชาชนท่ีอยู*ในพ้ืนท่ีห*างไกลก็มีในวงแคบกว*า ในขณะท่ีการใช�เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว*ายังอยู*ในกลุ*มประเทศท่ีใช�เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงส*วนใหญ*ไม*สามารถพัฒนาได�เอง
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ภายในประเทศ ต�องนําเข�ามาจากต*างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช�วัตถุดิบและแรงงานเข�มข�นในการ
เปAนจุดแข็งในการแข*งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด�านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน"
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม*รวมท้ังความเชื่อมโยงอย*างใกล�ชิดของสังคมโลกได�ทําให�เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด�านอ่ืนๆ ท่ีซับซ�อนข้ึน อาทิ การก*อการร�าย โรคระบาด เครือข*ายยาเสพติดข�ามชาติ 
และการก*อการร�าย อาชญากรรมข�ามชาติในรูปแบบต*างๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงล�วนแล�วเปAนความเสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ*นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช*วงต�นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน"ได�ทําให�ภูมิทัศน"ทางด�านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ*งสู*เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แต*ช*องว*างทางสังคมก็ยิ่งกว�างข้ึนรวมถึงช*องว*างทางดิจิทัล (digital divide) ถ�าหากไม*
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําให�ความเหลื่อมล้ําทางรายได�และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต*างมากข้ึน 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ป�ข�างหน�าสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย*าง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญต*อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได�แก* กระแสโลกาภิวัตน"ท่ี
เข�มข�นข้ึนอย*างต*อเนื่องและมีความเสี่ยงและท�าทายต*อการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนย�ายอย*างเสรีและ
รวดเร็วของผู�คน เงินทุน ข�อมูลข*าวสารองค"ความรู�และเทคโนโลยี และสินค�าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ*มเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสู*ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย"รวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย�ายมาสู*เอเชียภายใต�สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช*วงระยะ ๑๐ ป�ข�างหน�าจะยังคงได�รับ
ผลกระทบจากปMจจัยสําคัญหลายประการท้ังปMญหาต*อเนื่องจากวิกฤติการณ"ทางเศรษฐกิจโลกในช*วงป� ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ"ในกลุ*มประเทศยูโรโซนท่ีทําให�ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต*างๆ เพ่ิมสูงข้ึนและ
กลายเปAนความเสี่ยงต*อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงต*อเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ*ในสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุ̂น ซ่ึงเปAนความเสี่ยงให�เกิดภาวะเงินเฟ_อได�เม่ือเศรษฐกิจฟ̀aนตัว
เต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย�ายเงินทุนระหว*างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข�าสู*จุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม*ท่ีจะช*วยให�ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ*และเปAนวงกว�าง เช*นท่ีเคยเกิดข้ึนในช*วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม*มีแนวโน�มการ
ก*อตัวท่ีชัดเจน แต*ก็มีแนวโน�มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม*ๆ ท่ีจะเปAนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม*ๆ ซ่ึงภายใต�เง่ือนไขดังกล*าว เศรษฐกิจโลกในช*วง ๑๐ ป�ข�างหน�ามีแนวโน�มท่ีจะขยายตัว
ตํ่ากว*าเฉลี่ยร�อยละ ๕.๑ ในช*วง ๕ ป�ก*อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ"ท่ีตลาดโลก
ขยายตัวช�า แต*ประเทศต*างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข*งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป� ข�างหน�านี้ จะทําให�ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช�าลง เง่ือนไขดังกล*าวเปAนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม*เร*งปรับโครงสร�างเพ่ือแก�ปMญหาจุดอ*อนและเสริมจุดแข็งให�สัมฤทธิ์ผล 

ในด�านความม่ันคงของโลกก็กาลังก�าวเข�าสู*ช*วงเปลี่ยนผ*านท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู�นําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนใน
เอเชียและยุโรปนั้น น*าจะมีผลทําให�บรรยากาศด�านความม่ันคงของโลกในช*วงป� ๒๕๖๐ – ป� ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร*วมมือและความขัดแย�ง โดยข้ึนอยู*กับปMจจัยผลประโยชน"แห*งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเปAนองค"ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุ*มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ด�านเทคโนโลยีอย*างรวดเร็วจะเปAนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช*นกัน โดยเฉพาะ
อย*างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม*ท่ีเปAนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําให�เกิดธุรกิจรูปแบบใหม* 
รวมท้ังเกิดการเชื่อมต*อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก�าวหน�าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ" ซ่ึงประเทศไทย
จะต�องลงทุนด�านทรัพยากรมนุษย"และการวิจัยให�สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม*ได� เง่ือนไขการผลิตและ
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การบริโภคท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อมก็จะเปAนเกณฑ"มาตรฐานท่ีกดดันให�ประเทศไทยต�องปรับเปลี่ยนไปสู*สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช�ก็จะมีส*วนสําคัญ และช*วยแก�ปMญหาการลดลงของทรัพยากร
ต*างๆ รวมท้ังน้ํามัน ซ่ึงแม�ราคาจะลดลงแต*มีผลกระทบต*อสภาพแวดล�อม จึงต�องผลักดันให�มุ*งสู*การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต*างๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะส*งผลกระทบต*อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข�อจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเข�าสู*สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร�อน ท้ังนี้โครงสร�างประชากรโลกท่ีเข�าสู*สังคมสูงวัย แม�จะส*งผลให�
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม*ๆ แต*มีความเสี่ยงให�เกิดการแย*งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต*อการใช�
จ*ายงบประมาณด�านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปAนความเสี่ยงด�านการคลัง     
ท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกร�อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก*อให�เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวี
ความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให�ต�องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคท่ีเปAนมิตรต*อสิ่งแวดล�อมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให�มี
ความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะส*งผลให�ความเปAนเมืองเติบโตอย*างต*อเนื่อง 
ตามมาด�วยการมีข�อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ"ท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช�พ้ืนท่ี และความเปAนมิตรต*อ
สิ่งแวดล�อม ภายใต�เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล*าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช�ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให�เปAนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข�มข�นมากข้ึน 

สําหรับสถานการณ"และสภาพแวดล�อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต*อดีตถึง
ปMจจุบันทําให�ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยู*ในกลุ*มประเทศระดับรายได�ปาน
กลางมาต้ังแต*ป� ๒๕๓๑ และได�ขยับสูงข้ึนมาอยู*ในกลุ*มบนของกลุ*มประเทศระดับรายได�ปานกลางต้ังแต*ป� 
๒๕๕๓ และล*าสุดในป� ๒๕๕๗ รายได�ประชาชาติต*อหัวเพ่ิมข้ึนเปAน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร" สรอ. ต*อป�ฐานการผลิต
และบริการหลากหลายข้ึน ฐานการส*งออกสินค�าอุตสาหกรรมใหญ*ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข*งขันและมีส*วนแบ*งในตลาดโลกสูงข้ึนและสร�างรายได�เงินตราต*างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ*มยาน
ยนต" อิเล็กทรอนิกส"และเครื่องใช�ไฟฟ_า อุตสาหกรรมอาหาร สินค�าเกษตร การท*องเท่ียว และบริการด�าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ*ข้ึนส*งผลให�การจ�างงานเพ่ิมข้ึนเปAน ๓๘.๑ ล�านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล�านคน อัตราการว*างงานเฉลี่ยไม*ถึงร�อยละ ๑ ปMญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากร�อยละ ๒๐.๐ ในป� 
๒๕๕๐ เปAนร�อยละ ๑๐.๙ ในป� ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการได�รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร�างพ้ืนฐานต*างๆ และการคุ�มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข�าถึง
ทรัพยากรต*างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปAน
สากลมากข้ึน ความร*วมมือระหว*างประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปAนกลไกและ
ช*องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก�าวหน�าไปมาก รวมท้ัง
กรอบความร*วมมือท่ีช*วยทําให�ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต*างๆ ไปสู*ระดับสากลก็มีความคืบหน�า
มากข้ึน 

นอกจากนั้น ประสบการณ"ในช*วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป� ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได�ส*งผล
ให�ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร�างภูมิคุ�มกัน ให�ดีข้ึนตามแนวคิดการบริหาร
จัดการท่ีดีอันได�แก* การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร*งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได�อย*างเปAนระบบ 
ดีข้ึน มีการกํากับดูแลวินัยทางการเงินการคลัง ท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปAนแนวปฏิบัติท่ีดี
ข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสํารองระหว*างประเทศอยู*ในระดับสูง มีการปรับปรุง
ในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต*างๆ ให�มีการดําเนินการอย*างเปAนระบบมากข้ึน มีการสร�างความเปAนธรรมให�กับ
กลุ*มต*างๆ สามารถคุ�มครองผู�บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได�ดีข้ึน ช*วยสร�างบรรยากาศ
ของการแข*งขันในตลาด และสนับสนุนให�การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล*องตัวมากข้ึน 
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แต*ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ*อนในเชิงโครงสร�างหลายด�านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ*อนสําคัญของประเทศไทยได�แก* โครงสร�างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แต*คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ตํ่าและการออมไม*เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ*มทักษะฝ�มือสูงและกลุ*มทักษะฝ�มือระดับล*าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ต�องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปAน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสร�างเศรษฐกิจมีสัดส*วนภาคการค�าระหว*างประเทศต*อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว*าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ*อนไหวและผันผวนตามปMจจัยภายนอกเปAนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยท่ีการใช�องค"ความรู� เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค*า
ยังมีน�อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม*เพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแล�วไม*ถูกนํามาใช�ให�เกิด
ประโยชน"เชิงเศรษฐกิจและสังคมได�อย*างคุ�มค*า การพัฒนานวัตกรรมมีน�อย สําหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต*อเนื่องประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปร*งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปMญหาคอร"รัปชั่นมีเปAนวง
กว�าง การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส"  รวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไม*เปAนระบบโครงข*าย  
ท่ีสมบูรณ"และล*าช�า การบังคับใช�กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต*างๆ ล�าสมัยไม*ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปMญหาด�านคุณธรรมจริยธรรม ไม*เคารพสิทธิผู�อ่ืนและไม*ยึดผลประโยชน"ส*วนรวมเปAน
สําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปAนปMญหาท่ีท�าทายมาก รวมท้ังปMญหาในด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล�นเมืองและสิ่งแวดล�อมเสื่อมโทรมลงในทุกด�าน 

ท้ังนี้ ปMจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะส*งผลต*ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ 
ได�แก* การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรสู*สังคมผู�สูงอายุอย*างสมบูรณ" ในระยะเวลา ๒๐ ป�ต*อจากนี้ไป จะมี
นัยยะท่ีสําคัญยิ่งต*อการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู�สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย*าง
รวดเร็วย*อมส*งผลต*อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช�จ*ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค*าใช�จ*ายด�านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ
ข�อจํากัดด�านทรัพยากร ท้ังด�านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต*อต�นทุนการผลิตและสภาพแวดล�อม
ความเปAนอยู*ของประชาชนนอกจากนั้นปMญหาความเหลื่อมล้ําในมิติต*างๆ  ก็มีนัยยะต*อการสร�างความสามัคคี
สมานฉันท"ในสังคม ข�อจํากัดต*อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย" ความจําเปAนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอย*างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําให�เกิด
ความเปAนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปAนท่ีต�องปรับตัวคือ การแก�ปMญหาความอ*อนแอ
ของการบริหารราชการแผ*นดิน ท่ีทําให�จําเปAนต�องเร*งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให�เกิดการบริหาร
ราชการท่ีดี 

โครงสร�างท่ีเปAนจุดอ*อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร*งใสดังกล*าว 
จะส*งผลให�ประเทศไทยยิ่งต�องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใต�สถานการณ"ท่ีกระแสโลกาภิวัตน"
เข�มข�นข้ึน เปAนโลกไร�พรมแดนอย*างแท�จริง โดยท่ีการเคลื่อนย�ายของผู�คน สินค�าและบริการ เงินทุน องค"
ความรู�เทคโนโลยี ข�อมูลและข*าวสารต*างๆ เปAนไปอย*างเสรี ส*งผลให�การแข*งขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ี
ประเทศต*างๆ เร*งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข*งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข�อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต*อการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผู�คนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑ"และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข�มงวดมากข้ึนท้ังในเรื่องการปลดปล*อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เปAนต�นเง่ือนไขต*างๆ ดังกล*าวจะเปAนแรงกดดันให�ประเทศไทยต�องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย*างชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะต�องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร�างเพ่ือแก�จุดอ*อนและควบคู*ไปกับการสร�างกลไกเชิงรุกให�จุดแข็งของประเทศเปAนประโยชน"สูงสุดแก*
ประชาชนส*วนใหญ*ของประเทศ ซ่ึงหากไม*สามารถแก�ปMญหาและปฏิรูปให�สัมฤทธิ์ผลได�ในระยะ ๔ - ๕ ป�ต*อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข*งขัน รายได�เฉลี่ยของประชาชนจะไม*สามารถยกระดับ
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ให�ดีข้ึนได� คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังตํ่า และปMญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะร*อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม*สามารถยั่งยืนไปได�ในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปMจจุบันและแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส*งผลต*ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย*างมากโดยเฉพาะอย*างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร�างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเปAนจุดแข็งและเปAนจุดอ*อนท่ีจะต�องเผชิญและผสมผสานกับปMจจัยภายนอกและก*อให�เกิด
ท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล*านี้ได�นั้น จําเปAนจะต�องมีการวิเคราะห"แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย*าง
รอบด�านขณะเดียวกันต�องวิเคราะห"ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร�อมของประเทศต*อการ
เปลี่ยนแปลงเหล*านั้น โดยท่ีประเทศไทยต�องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย*างเปAนระบบขนานใหญ*เพ่ือให�โครงสร�าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน"ใหม*ของโลกยืดหยุ*นปรับตัวได�เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม*ได� และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร�าง
ประโยชน"สุขให�กับคนในชาติได� ไม*ว*าจะเปAนการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย" การปรับเปลี่ยนค*านิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู� ซ่ึงจําเปAนอย*างยิ่งท่ีจะต�องอาศัยความร*วมมือจากทุกภาคส*วนในการดําเนินการร*วมกันอย*างเปAน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบ*งหน�าท่ีรับผิดชอบอย*างชัดเจนของผู�ท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นปMญหา
นั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกล*าวจะต�องกําหนดเปAนยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศน"และเป_าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทํางานของภาคส*วนต*างๆ เพ่ือให�ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู*เป_าหมายท่ีกําหนดไว� 

ดังนั้น จึงจําเปAนต�องกําหนดยุทธศาสตร"ท่ีเหมาะสมเพ่ือแก�ไขจุดอ*อนและเสริมจุดแข็งให�เอ้ือ
ต*อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให�บรรลุซ่ึงเป_าหมายการสร�างและรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน"แห*งชาติในการท่ีจะให�
ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด�าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได�
อย*างยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะห"ให�ได�ข�อสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดอ*อน โอกาสและข�อจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสู*การกําหนดตําแหน*งเชิงยุทธศาสตร"และเป_าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได�รับการยอมรับ
ร*วมกันในสังคมไทยท่ีจะส*งผลให�เกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอย*างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล�องกัน การดําเนินการมีบูรณาการและเปAนเอกภาพภายใต�การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเปAนภาพเดียวกัน 

อย*างไรก็ตามในช*วงท่ีผ*านมา ประเทศไทยมิได�มีการกําหนดวิสัยทัศน"ประเทศ เป_าหมายและ
ยุทธศาสตร"ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ*นดินของฝ^ายบริหารจึงให�ความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําให�การดําเนินนโยบายขาดความต*อเนื่อง 
ถือเปAนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปAนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ*นดินของประเทศไทยให�มีเป_าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปAนการกําหนดให�ฝ^ายบริหารมี
ความรับผิดชอบท่ีจะต�องขับเคลื่อนประเทศไปสู*เป_าหมายท่ีเปAนท่ียอมรับร*วมกันและเปAนเอกภาพ ประเทศไทย
จําเปAนจะต�องมี “ยุทธศาสตร"ชาติ” ซ่ึงภายใต�ยุทธศาสตร"ชาติ ประเทศไทยต�องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย*างเปAน
ระบบขนานใหญ* เพ่ือให�โครงสร�างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน"ใหม*ของโลก
ยืดหยุ*นปรับตัวได�เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม*ได� และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร�างประโยชน"สุขให�กับคนในชาติได� จะต�องมีการกําหนดวิสัยทัศน" เป_าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให�สอดคล�องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท�าทายต*างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดให�มี “ยุทธศาสตร"ชาติ” เพ่ือเปAนยุทธศาสตร"ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร�อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ*นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร"ให�
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สามารถนําไปสู*การปฏิบัติอย*างจริงจังจะช*วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส*วนและนําพา
ประเทศไทยให�หลุดพ�นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปMญหาท่ีเกิดข้ึนในปMจจุบัน ท้ังปMญหาทางเศรษฐกิจ 
ปMญหาความเหลื่อมล้ํา ปMญหาการทุจริตคอร"รัปชั่น และปMญหาความขัดแย�งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ*านประเทศไทยไปพร�อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน"ใหม*ของโลกได�ซ่ึงจะทําให�ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเปAนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู*ดีมีสุขอย*างถ�วนหน�ากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร"ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร"ชาติกําลัง
ดําเนินการยกร*างอยู*ในขณะนี้นั้นจะประกอบด�วยวิสัยทัศน"และเป_าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต�องการบรรลุ
ร*วมกันรวมท้ังนโยบายแห*งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเปAนแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค"กรและคนไทย
ทุกคนต�องมุ*งดําเนินการไปพร�อมกันอย*างประสานสอดคล�อง เพ่ือให�บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต�องการ คือ
ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห*งชาติ อันได�แก* การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต*างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน� 
วิสัยทัศน" “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป0นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปAนคติพจน"ประจําชาติว*า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน"
ดังกล*าวจะต�องสนองตอบต*อผลประโยชน"แห*งชาติ อันได�แก*การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห*งเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยู*อย*างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู*อย*างม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู*ร*วมกันในชาติอย*างสันติสุขเปAนปfกแผ*นมีความม่ันคงทางสังคม
ท*ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปAนมนุษย" ความเจริญเติบโตของชาติความเปAนธรรม
และความอยู*ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน"ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว*าง
ประเทศและการอยู*ร*วมกันอย*างสันติประสานสอดคล�องกัน ด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย*างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม*เปAนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจท่ีด�อยกว*า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร�ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน"และทําให�ประเทศไทยพัฒนาไปสู*อนาคตท่ีพึงประสงค"นั้น จําเปAน

จะต�องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส*วนให�ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปAนจะต�องกําหนดยุทธศาสตร"ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ*ายทอดแนวทางการพัฒนาสู*การปฏิบัติในแต*ละช*วงเวลาอย*างต*อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร�างความ
เข�าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร*วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส*วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร�างและรักษาไว�ซ่ึงผลประโยชน"แห*งชาติและบรรลุวิสัยทัศน" 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปAนประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน"ประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให�ประเทศมีขีดความสามารถในการแข*งขัน มี
รายได�สูงอยู*ในกลุ*มประเทศพัฒนาแล�ว คนไทยมีความสุข อยู*ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปAน
ธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร"ชาติท่ีจะใช�เปAนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป�ต*อจากนี้ไป จะประกอบด�วย ๖ 
ยุทธศาสตร" ได�แก* (๑) ยุทธศาสตร"ด�านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร"ด�านการสร�างความสามารถในการแข*งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร"การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร"ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและ
เท*าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร"ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร"ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแต*ละยุทธศาสตร" สรุปได� ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร�ด�านความม่ันคง มีเป_าหมายท้ังในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช*วยลดและป_องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุ*มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต*อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย"ทรงเปAนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด
คอร"รัปชั่น สร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝMgงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร*วมมือระหว*างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ"กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป_องกันและแก�ไขปMญหาความม่ันคงรูปแบบใหม* 

(๕) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกําลังป_องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร�อยภายในประเทศสร�างความร*วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห*งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู*แนวระนาบมากข้ึน 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู*การเปAนประเทศพัฒนาแล�ว ซ่ึงจําเปAนต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข*งขันและการพัฒนาอย*างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร�าง
ความม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค�าและการเปAนผู�ประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห*งอนาคต ท้ังนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปMจจัยเชิงยุทธศาสตร"ทุกด�าน อัน
ได�แก*โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส" วิทยาศาสตร" เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย" และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได�แก*การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร�างความเชื่อม่ัน การส*งเสริมการค�าและการลงทุนท่ีอยู*บนการแข*งขันท่ีเปAนธรรมและรับผิดชอบต*อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู*ความเปAนชาติการค�าเพ่ือให�ได�ประโยชน"จากห*วงโซ*มูลค*าในภูมิภาค และเปAนการ
ยกระดับไปสู*ส*วนบนของห*วงโซ*มูลค*ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปAนมิตรต*อสิ่งแวดล�อม โดยมีการใช�ดิจิทัลและการค�าท่ีเข�มข�นเพ่ือสร�างมูลค*าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ*งสู*ความเปAนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปAนแหล*งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร�างฐานการผลิตให�เข�มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข*งขันของภาคเกษตรส*งเสริมเกษตรกรรายย*อยให�ปรับไปสู*การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปAน
มิตรกับสิ่งแวดล�อมและรวมกลุ*มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข�มแข็ง และการพัฒนาสินค�าเกษตรท่ีมี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปMจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช�ดิจิทัลและการค�า
มาเพ่ิมมูลค*าและยกระดับห*วงโซ*มูลค*าในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให�มีความหลากหลาย มีความเปAน
เลิศและเปAนมิตรต*อสิ่งแวดล�อม โดยการยกระดับบริการท่ีเปAนฐานรายได�เดิม เช*น การท*องเท่ียว และพัฒนาให�
ประเทศไทยเปAนศูนย"กลางการให�บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด�านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ 
เปAนต�น 

(๓) การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู�ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม (SMEs) สู*สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย"กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส*วนร*วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล�อมเมือง และโครงสร�างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล�องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ในด�านการขนส*ง ด�านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร�างความเปAนหุ�นส*วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส*งเสริมความร*วมมือกับนานาชาติในการสร�างความม่ันคงด�านต*างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค"กรระหว*างประเทศ รวมถึงสร�างองค"ความรู�ด�านการต*างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร�การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให�
เปAนรากฐานท่ีแข็งแกร*งของประเทศมีความพร�อมทางกาย ใจ สติปMญญา มีความเปAนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห"อย*างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู�คุณค*าความเปAนไทย มีครอบครัว
ท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช*วงชีวิตให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพ เท*าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝMงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค*านิยมท่ีพึงประสงค" 
(๔) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี 
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(๕) การสร�างความอยู*ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร�างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ*มเพาะจิตใจให�เข�มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร*ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู*สังคมท่ีเสมอภาคและเปAนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การสร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด�านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร�างสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต*อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เปAนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป0นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม เพ่ือ
เร*งอนุรักษ"ฟ̀aนฟูและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด�านน้ํา รวมท้ังมี
ความสามารถในการป_องกันผลกระทบและปรับตัวต*อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ*งสู*การเปAนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ" ฟ̀aนฟูและป_องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ*มน้ํา เน�นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย*างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปAนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
 (๕) การร*วมลดปMญหาโลกร�อน  และปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร"และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร�ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�
หน*วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู*ท�องถ่ินอย*างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต�องให�ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหน*วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต*อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต*างๆให�ทันสมัย เปAนธรรมและเปAนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน*วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ*ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร"ชาติจะเปAนแผนแม*บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให�ส*วนราชการและ

หน*วยงานต*างๆ ใช�เปAนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร"การพัฒนาประเทศในด�านต*างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ แผนเฉพาะด�านต*างๆ เช*น ด�านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ให�มีความสอดคล�องกันตามห�วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร"ชาติจะใช�เปAนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย*างมีเอกภาพให�บรรลุเป_าหมาย โดยจะต�องอาศัยการประสานความร*วมมือจากหลายภาคส*วน ภายใต�
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ระบบประชารัฐ คือ ความร*วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห*ง
ราชอาณาจักรไทยจะได�มีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร"ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร"
ชาติไปสู*การปฏิบัติ เพ่ือท่ีส*วนราชการและหน*วยงานต*างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได�อย*างต*อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปAจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตร�ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร�ชาติ กําหนดวิสัยทัศน"ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนด

เป_าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปAนท่ีเข�าใจ รับรู� และยอมรับเปAนเจ�าของร*วมกันสามารถ
ถ*ายทอดเป_าหมายของยุทธศาสตร"ชาติ สู*เป_าหมายเฉพาะด�านต*างๆ ตามระยะเวลาเปAนช*วงๆ ของหน*วยงาน
ปฏิบัติได� และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได� 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยง  กับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติและแผนในระดับต*างๆ เพ่ือให�ส*วนราชการนํายุทธศาสตร"ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ัง
กรอบกฎหมายด�านการจัดสรรงบประมาณ ให�สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร"ชาติอย*างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดให�การดําเนินการตามยุทธศาสตร"ชาติมี
ความต*อเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอย*างเปAนระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู�การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล�องต้ังแต*ระดับการจัดทํา 
ยุทธศาสตร"การนําไปสู*การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร"ชาติสู*การปฏิบัติอย*างมีประสิทธิภาพและหน*วยงานปฏิบัติจะต�องมีความเข�าใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการให�สอดคล�องกับเป_าหมายท่ีกําหนดไว�ในยุทธศาสตร"ชาติ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป�ของเทศบาลมีความสัมพันธ�และสอดคล องกับแผนยุทธศาสตร�พัฒนา
ขององค�กรปกครองส$วนท องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจะต องสอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ  แต$ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได สิ้นสุด
ลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู$ระหว$างการเสนอร$างแผนซ่ึงได 
กําหนดยุทธศาสตร�เอาไว แล ว 

ดังนั้น  เพ่ือให การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป� (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบ าน
เหลื่อม   มีความสอดคล องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได จัดทํา
แผนท่ีสอดคล องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซ่ึงมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร
ท่ี ๑  การเสริมสร างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย�  
ยุทธศาสตร
ท่ี ๒  การสร างความเปBนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๓  การสร างความเข มแข็งทางเศรษฐกิจและแข$งขันได อย$างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๔  การเติบโตท่ีเปBนมิตรกับสิ่งแวดล อมเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๕  การเสริมสร างความม่ันคงแห$งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู$ความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปDองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๗  การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร
ท่ี ๑๐ ความร$วมมือระหว$างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช$วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต$างๆ ท่ีอาจก$อให เกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปGดเศรษฐกิจเสรี ความท าทายของเทคโนโลยีใหม$ๆ การเข า
สู$สังคมผู สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ�ด านต$างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของประเทศในปIจจุบันท่ียังคงประสบปIญหาในหลายด าน เช$น ปIญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข$งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปBนต น ทําให การ
พัฒนาในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปBนต องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การน อมนําและประยุกต�ใช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปBนศูนย�กลางของการพัฒนาอย$างมีส$วนร$วม  
(๓) การสนับสนุนและส$งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู$ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู$ร$วมกันอย$างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด+านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ป/แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให+เห็นถึงข+อจํากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม ว$าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ$านมา (ยกเว นช$วงวิกฤตการณ�ทางเศรษฐกิจ ป� ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได ดีเฉลี่ยประมาณร อยละ ๕ ต$อป� จนทําให รายได ประชาชาติต$อหัว (GNP Per Capita) ใน
ป� ๒๕๕๗ มาอยู$ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร� สรอ. ต$อคนต$อป� ซ่ึงทําให 
ประเทศไทยได ขยับฐานะข้ึนมาเปBนประเทศรายได ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต$ใน
ระยะ ๘ ป�ท่ีผ$านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร อยละ ๕.๗ ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซ่ึงตํ่ากว$าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากว$า
ระดับท่ีจะทําให ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย$างต$อเนื่อง ดังจะเห็นได จาก สัดส$วนการลงทุนรวมต$อ
ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร อยละ ๔๑.๓ ในช$วงป� ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เปBนร อยละ ๒๕.๕ ในช$วงป� ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว$าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช$วงป� ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู$ท่ีประมาณร อยละ ๔.๙ 
ตํ่ากว$าสิงคโปร�และมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกว$าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร+างการผลิตสู<ประเทศรายได+ปานกลางข้ันสูง แต<ความสามารถใน
การแข<งขันเริ่มลดลง โครงสร างการผลิตของไทยได เปลี่ยนผ$านจากภาคเกษตรไปสู$ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากข้ึน (สัดส$วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป� ๒๕๕๓ ท่ีระดับร อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เปBนร อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป� ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได มีการสั่งสมองค�
ความรู และเทคโนโลยีอย$างต$อเนื่อง ท าให มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต การบริหารจัดการของ
เงินทุนต$างชาติมาเปBนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึน
ภายใต เครือข$ายของบริษัทแม$ในต$างชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส$วนสูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปBน
ประเทศรายได ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว$า ทําให ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ$านมายังเพ่ิมในระดับท่ีน$าพอใจ
แต$การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปBนไปอย$างล$าช า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปIจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงท าให ความสามารถ
ในการแข$งขันระหว$างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท อนมาท่ีปริมาณการส$งออกรวม  ขยายตัวช าลง จาก
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ร อยละ ๙.๗ ต$อป�ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปBนเฉลี่ยร อยละ ๑.๑ ในช$วง ๓ ป�ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของป@จจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู<ในระดับต่ําทําให+ขาด
พลังในการขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให+หลุดพ+นจากการเปGนประเทศรายได+ปานกลาง ซ่ึงต อง
อาศัยการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปBนของตนเองมากข้ึน แม ว$าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช$วงก$อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู$ในระดับท่ีน$าพอใจก็ตาม แต$มีแนวโน มลดลงในระยะ ๘ 
ป� ท่ีผ$านมา และยังมีความล$าช าเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช$วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข าสู$การเปBนประเทศรายได สูงในช$วงก$อนหน า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพ การ
ผลิตรวม ลดลงจากร อยละ ๓.๓๒ ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปBนร อยละ ๒.๐๕ ในช$วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทําให ประเทศไทยจําเปBนต องให ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปIจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร<งด+านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปGนอุปสรรคต<อการ
แก+ไขป@ญหาเชิงโครงสร+าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม ว$าเศรษฐกิจไทยจะประสบปIญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป� ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต$การให ความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําให เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู$ในเกณฑ�ท่ีแข็งแกร$ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล เคียง
กันอย$างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปBนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยต$อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย$างต$อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปBนข อจํากัดต$อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร อยละ ๓๗.๙ ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปBนร อยละ ๔๒.๒ 
ในช$วง ๓ ป�แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ให เห็นว$าแม จะอยู$ภายใต กรอบวินัยทางการคลังแต$มีแนวโน ม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ$านมาและจะเปBนข อจํากัดต$อการ
ใช มาตรการทางการคลังในการกระตุ นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต$อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข<งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม<มากนัก เนื่องจาก
ต$างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว$าไทย และประเทศไทยอยู$ในสถานการณ�การแข$งขันท่ีอยู$ตรงกลาง
ระหว$างประเทศท่ีมีความได เปรียบด านต นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก าวหน าและ
ความสามารถในการแข$งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร างสรรค� โดยในป� พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได จัดอันดับความสามารถในการแข$งขันของประเทศไทยเปBนอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในป� พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได จัด
อันดับไว ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข าไปประกอบ
ธุรกิจประจ าป� ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได รับการจัดให อยู$ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ
การพัฒนาวิทยาศาสตร
 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได+รับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหน$วยงานด านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต$ยังคงอยู$ในระดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับกลุ$มประเทศท่ีมี
รายได สูง โดยในป� ๒๕๕๗ อันดับความพร อมด านโครงสร างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร�อยู$ท่ี ๔๗ และด าน
เทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับใน
ป� ๒๕๕๑ และตลอดช$วงระยะเวลา ๑๔ ป�ท่ีผ$านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค$าเฉลี่ยการลงทุนด านการวิจัยและพัฒนา
ต$อ GDP ยังคงอยู$ในระดับร อยละ ๐.๑๗ ต$อ GDP โดยในป� ๒๕๕๖ (ข อมูลล$าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด าน
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การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปBนร อยละ ๐.๔๘ ต$อ GDP โดยเปBนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล ว เช$น เกาหลีใต  ญ่ีปุsน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค$าใช จ$ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู$ท่ีร อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต$อ GDP ในป� ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม$เพียงพอต$อการ
ส$งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก าวหน า โดยในป� ๒๕๕๖ บุคลากรด าน
การวิจัยและพัฒนามีจํานวน ๑๑ คนต$อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล ว 
ส$วนใหญ$จะอยู$ท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คนต$อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ
ด+านโครงสร+างพ้ืนฐานยังคงมีป@ญหาในหลายๆ ด+าน ประกอบด วย
รูปแบบการขนส$งยังไม$สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปBนทางน้ําและทางรางได ตามเปDาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให บริการน้ําประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล$งน้ําดิบไม$เพียงพอ การให บริการ ICT ยังไม$
ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู$ในเมือง และมีราคาค$อนข างสูง ประสิทธิภาพการใช พลังงานของประเทศมีแนวโน มลดลง
เล็กน อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด านความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส$งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด านพลังงานและ ICT อยู$ในระดับตํ่าและมีข อจํากัด ยัง
ไม$สามารถพัฒนาต$อยอดในเชิงพาณิชย�ได อย$างเปBนรูปธรรมนอกจากนี้ ด านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการบริหารจัดการด านโครงสร างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ มครองทรัพย�สินทางปIญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส� การรักษาความปลอดภัย และข อจํากัดต$อการทํา
ธุรกิจใหม$และการประกอบกิจการในต$างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด านโลจิสติกส�ยังขาดความรู และทักษะ
เฉพาะด านท่ีตรงต$อความต องการของอุตสาหกรรม เช$น ความรู ด านภาษา ความรู ด านเทคโนโลยี และความรู ใน
การดําเนินธุรกิจต$างประเทศ เปBนต น 

 
๒.๒ ด+านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร+างประชากรเปล่ียนแปลงเข+าสู<การเปGนสังคมสูงวัย แต<ยังคงมีป@ญหาท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช<วงวัย เนื่องจากปIจจัยหลักๆ ได แก$ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจํานวนลดลงอย<างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม<สมวัย
และการตั้งครรภ
ในกลุ<มวัยรุ<นท่ีมีแนวโน+มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ�รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช$วงป� 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปBน ๑.๖๒ คน ในช$วงป� ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว$าในป� ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน+มลดลง และแรงงานกว<าร+อยละ ๓๐ เปGนประชากร
กลุ<มเจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช+า ซ่ึงจะเปGนข+อจํากัดต<อการพัฒนาใน
ระยะต<อไป กําลังแรงงานของไทยมีจํานวน ๓๘.๙ ล านคนในช$วงป� ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร อยละ ๐.๑ 
ในป� ๒๕๕๖ และร อยละ ๐.๒ ในป� ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร อยละ ๒.๒ ต$อป�ในช$วง ๑๐ ป�
ท่ีผ$านมา (ป� ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต$ยังตํ่ากว$าประเทศเพ่ือนบ าน เช$น มาเลเซีย ๑ เท$าตัว และสิงคโปร� ๕ เท$าตัว 
และกําลังแรงงานกว$าร อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต นและตํ่ากว$า นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุ$มเจเนอ
เรชั่นวาย ซ่ึงมีจํานวนร อยละ ๒๗ ของประชากรในป� ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปBนปIจเจกสูง ไม$ให ความสําคัญ
กับการมีครอบครัว ส$งผลต$อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ�รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ<มผู+สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน+มเพ่ิมสูงข้ึน สะท+อนถึงภาระ
ค<าใช+จ<ายด+านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผู+สูงอายุจํานวนมากยังมีรายได+ไม<เพียงพอในการยังชีพ ผู สูงอายุ
มีแนวโน มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล านคน (ร อยละ ๑๖.๒) ในป� ๒๕๕๘ เปBน ๒๐.๕ ล านคน (ร อยละ ๓๒.๑) ในป� 
๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส$งผลต$อภาระค$าใช จ$ายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  
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แม ผู สูงอายุมีส$วนร$วมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต$มีรายได ไม$เพียงพอกับค$าใช จ$าย เนื่องจากมีการออมน อย และ
แหล$งรายได หลักร อยละ ๗๘.๕ ของรายได ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ�ท่ีลดลงส$งผลให ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป� 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป� ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ$น และครัวเรือนแหว$งกลางมีการขยายตัว
มากท่ีสุดในช$วงป� ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส$งผลให ความสัมพันธ�ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําให ครอบครัว
เสี่ยงต$อการล$มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีป@ญหาเชิงคุณภาพท้ังด+านสุขภาพ การเรียนรู+ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป� ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป� เพศหญิง 
๗๘.๒ ป� แต$เสียชีวิตก$อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม$ติดต$อและอุบัติเหตุ อย$างไรก็ตาม 
คนไทยได รับโอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน จํานวนป�การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป� 
เพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง โดยช$วงป� ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป� ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู$ในระดับ
ตํ่า สะท อนได จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป� ๒๕๕๖ มีค$าเฉลี่ยตํ่า
กว$าร อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส$วนใหญ$มีปIญหาด านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจ
ต$างๆ พบว$าปIญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซ่ือสัตย�สุจริต และการทุจริตคอร�รัปชัน โดยเห็นว$าต องส$งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร$งด$วน 

๒.๒.๔ สถานการณ
ความยากจนมีแนวโน+มลดลง แต<ยังคงมีความเหล่ือมลํ้าของการ
กระจายรายได+ สัดส$วนคนจนลดลงอย$างต$อเนื่องจากร อยละ ๔๒ ในป� ๒๕๔๓ เหลือร อยละ ๑๐.๙ ในป� ๒๕๕๖ 
แต$ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน$นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล้ําด านรายได 
มีแนวโน มดีข้ึนเล็กน อย ค$าสัมประสิทธิ์ความไม$เสมอภาค (Gini Coefficient) ด านรายได ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ป� ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป� ๒๕๕๖ อย$างไรก็ตามความแตกต$างของรายได ระหว$างกลุ$มคนรวยท่ีสุดกับกลุ$ม
คนจนท่ีสุดแตกต$างกันถึง ๓๔.๙ เท$า ในป� ๒๕๕๖ โดยกลุ$มคนรวยท่ีสุดร อยละ ๑๐ ถือครองรายได สูงถึงร อยละ 
๓๖.๘ ของรายได ท้ังหมด ขณะท่ีกลุ$มคนจนท่ีสุดร อยละ ๑๐ ถือครองรายได เพียงร อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ี
สําคัญจากโครงสร างเศรษฐกิจท่ีไม$สมดุล ส$งผลให การกระจายประโยชน�ของการพัฒนาไปยังกลุ$มคนต$างๆ ใน
สังคมไม$ท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดช$วงป� ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหล่ือมลํ้าระหว<างกลุ<มคนยังคงเปGนป@ญหาสําคัญของสังคมไทย  
อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหล่ือมลํ้าด+านสินทรัพย
ท้ังด+านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง
กระจุกตัวอยู<ในกลุ<มคนเพียงส<วนน+อย โดยเฉพาะอย$างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ$มผู ถือครองท่ีดินร อยละ ๒๐ 
มีการถือครองท่ีดินมากท่ีสุด     มีสัดส$วนการถือครองท่ีดินสูงกว$ากลุ$มผู ถือครองท่ีดินร อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือ
ครองท่ีดินน อยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เท$า เนื่องจากปIญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการท่ีดินว$างเปล$าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข+าไม<ถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข+าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต<างกันตามฐานะของกลุ<มประชากร ระหว<างเขตเมือง-ชนบท
และระหว<างภูมิภาค มีปIจจัยหลักมาจากปIญหาเรื่องค$าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ$มประชากร
ร อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปBนอยู$ดีท่ีสุด มีโอกาสเข าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว$ากลุ$มประชากรร อย
ละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปBนอยู$ด อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท$า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว$านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท$า 

(๓) คุณภาพการให+บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหล่ือมลํ้ากันระหว<างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย�และสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป� 
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๒๕๕๖ พบว$า อัตราส$วนแพทย�ต$อประชากรระหว$างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต$างกันถึง ๓.๖ 
เท$า 

(๔) ความเหล่ือมลํ้าการเข+าถึงการคุ+มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข าถึงการคุ มครองมากข้ึน จากการเข าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ล านคน ในป� 
๒๕๕๕ เปBน ๒.๔๗๑ ล านคน ในป� ๒๕๕๗ ทําให แรงงานในระบบมีสัดส$วนเพ่ิมข้ึนเปBนร อยละ ๔๒.๔ ในป� 
๒๕๕๗ อย$างไรก็ตาม แรงงานในระบบได รับค$าจ างเฉลี่ยสูงกว$าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท$า ในป� 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมลํ้าด+านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม$เข าใจ
กฎหมาย เข าไม$ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน$วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทํางาน นอกจากนี้ ผู มีรายได น อยมักไม$ได รับความเปBนธรรม ไม$สามารถต$อสู คดีจากการท่ีไม$สามารถรับภาระ
ค$าใช จ$ายในกระบวนการยุติธรรมและต องใช ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกว$าร อยละ ๙๙.๙ ได รับ
ความคุ มครองทางด านสุขภาพ โดยอยู$ภายใต ระบบประกันสุขภาพถ วนหน าร อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข าราชการ/รัฐวิสาหกิจร อยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุ$ม
ผู ด อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป� ๒๕๕๘ ผู สูงอายุได รับ
การสงเคราะห�เบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเปBนแบบข้ันบันไดตามช$วงอายุ ๘.๓ ล านคน จากผู สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ 
ล านคน ส$วนผู พิการได รับเบ้ียยังชีพเพ่ิมข้ึนเปBน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู พิการร อยละ ๘๙.๕ และรัฐให เงิน
อุดหนุนแก$เด็กด อยโอกาสท่ีอยู$ในครอบครัวยากจนให ได รับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย$างไรก็ตาม สวัสดิการด านท่ีอยู$อาศัยยังไม$ครอบคุลมกลุ$มผู มีรายได น อยและผู ยากไร  
แม ว$ารัฐจัดสวัสดิการด านท่ีอยู$อาศัยภายใต โครงการต$างๆ แต$ปIจจุบันกลุ$มผู มีรายได น อยและรายได ปานกลางยัง
ไม$มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู$อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย$างไรก็ตาม รัฐเริ่มให ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยู$
อาศัยแก$ผู สูงอายุโดยเฉพาะผู ท่ีมีรายได น อยและผู ยากไร  

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน+มเปGนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การให คุณค$ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก$ตัว ไม$รู จักเสียสละไม$เอ้ือเฟz{อเผื่อแผ$ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน มการเปBนสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข ามาของแรงงานต$างชาติท่ีก$อให เกิดการนําเอาวัฒนธรรมต นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท องถ่ิน 

๒.๒.๘ ความเข+มแข็งของชุมชนมีแนวโน+มท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแก+ป@ญหาและสนองตอบ
ความต+องการของชุมชนด+วยตนเองได+ดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และ
บูรณาการเปBนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค�กรปกครองส$วนท องถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให ได รับการสนับสนุนท้ังในด านองค�ความรู และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ$มทํากิจกรรมท้ังด านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล อมและเชื่อมโยงเปBน
เครือข$ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห$งในป� ๒๕๕๕ เปBน ๑๕๒,๓๗๗ แห$ง ในป� ๒๕๕๖ ส$วนใหญ$เปBนกลุ$มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร อยละ ๓๒.๕๑ ขององค�กรท้ังหมด และองค�กรการเงิน ร อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม<ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต<างกันส<งผลให+เกิดความขัดแย+งในสังคม 
ในช$วงระยะเวลากว$า ๑๐ ป�ท่ีผ$านมา ความขัดแย งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ$มต$างๆ ท่ีมีความ
รุนแรงมากข้ึน นําไปสู$ความสูญเสียต$อชีวิต ทรัพย�สิน และส$งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรง
และทางอ อม 
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๒.๓ ด+านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส<วนใหญ<ถูกนําไปใช+ในการพัฒนาจํานวนมาก ก<อให+เกิดความ

เส่ือมโทรมอย<างต<อเนื่องและเกิดป@ญหาความขัดแย+งในการใช+ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนท่ีปSาไม+ลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําให ความต องการ

ใช ท่ีดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู$อาศัย และการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด วย พ้ืนท่ี
ปsาไม จึงถูกบุกรุกทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปsาไม ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล านไร$ หรือร อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมดของประเทศในป� ๒๕๐๔ เปBน ๑๐๒ ล านไร$ หรือคิดเปBนร อยละ ๓๑.๖ ในป� ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทําให+ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและท่ีดินมีปIญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช ประโยชน�ท่ีไม$ถูกต องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปIญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซ่ึงมี
ข อจํากัดในการนําไปใช ประโยชน� การใช ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม$มีประสิทธิภาพและขาดการ 
บูรณาการของหน$วยงานท่ีเก่ียวข อง การบริหารจัดการท่ีดินมีปIญหาความไม$เปBนธรรมและการกระจายสิทธิการ
ถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู$ภายใต ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปsาไม อย$างต$อเนื่องเปBนเวลานาน 

(๓) ปSาชายเลนและระบบนิเวศชายฝ@Uงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช 
ประโยชน�อ่ืนๆ จํานวนมาก เช$น การเพาะเลี้ยงชายฝI}ง โดยเฉพาะการทํานากุ ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทําให พ้ืนท่ีปsาชายเลนลดลงจากป� ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปsาชายเลนกว$า ๒.๓ ล านไร$ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล านไร$ ในป� ๒๕๕๒ คิดเปBนการลดลงร อยละ ๓๔.๘ ทําให รัฐเริ่มมีนโยบายปกปDองปsาชายเลนอย$างจริงจัง โดย
ไม$อนุญาตการต$อสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแต$ป� ๒๕๓๔ และห ามการใช ประโยชน�อ่ืนๆ อย$างไรก็ตาม ในระหว$าง
ป� ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว$า ปsาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป� ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล าน
ตัน ลดลงจากป� ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ล านตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตว�น้ําชายฝI}งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย$างต$อเนื่องจากปริมาณความต องการสัตว�น้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม<เพียงพอกับความต+องการ แต<ประสิทธิภาพ
การใช+พลังงานดีข้ึน ความต องการใช พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ป�ท่ีผ$านมาแต$การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย�เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม$เพียงพอกับความต องการ ทําให ต องนําเข าจากต$างประเทศเพ่ิมข้ึน
โดยในป� ๒๕๕๕ ต องนําเข าเพ่ิมข้ึนร อยละ ๖ อยู$ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล านบาร�เรลเทียบเท$าน้ํามันดิบต$อวัน คิดเปBน
ร อยละ ๕๔ ของความต องการใช ในป� ๒๕๕๕ และคิดเปBนร อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเข าสูง
ท่ีสุดคิดเปBนร อยละ ๗๖ ของการนําเข าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช พลังงานเชิงพาณิชย�ข้ันต นในป� ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร อยละ ๖.๘ อยู$ท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร�เรลเทียบเท$าน้ํามันดิบต$อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน มดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช พลังงานตํ่ากว$าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในป� ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีส<วนท่ีไม<สามารถจัดสรรได+ตามความต+องการ ประเทศไทย
ประกอบด วย ๒๕ ลุ$มน้ําหลัก น้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล านลูกบาศก�เมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหล$งเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปBนร อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแอ$งน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ 
แอ$งน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล านล านลูกบาศก�เมตร มีศักยภาพท่ี
จะพัฒนาข้ึนมาใช ได  โดยไม$กระทบต$อปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยู$ได รวมป�ละ ๖๘,๒๐๐ ล านลูกบาศก�เมตรอย$างไร
ก็ตาม การพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใช  มีข อจํากัดในเรื่องของความคุ มทุนเนื่องจากมีค$าใช จ$ายในการสูบน้ํา และ
การดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต องการใช น้ําในประเทศ ในป� ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล านลูกบาศก�เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข าถึงแหล$งน้ําของภาคส$วนต$างๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล านลูกบาศก�เมตร และยังไม$สามารถจัดสรรน้ําตามความต องการได อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล านลูกบาศก�เมตร 
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๒.๓.๒ ป@ญหาส่ิงแวดล+อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ป@ญหาขยะมูลฝอยยังไม<ได+รับการแก+ไขอย<างมีประสิทธิภาพ แนวโน มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต$อคนต$อวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป� ๒๕๕๓ เปBน ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในป� ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกต องตามหลักวิชาการมีเพียงร อยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใช ประโยชน�เพียงร อยละ ๑๘ ทําให มีปริมาณขยะสะสมตกค างเพ่ิมสูงข้ึนถึง  ๑๙.๙ ล านตัน ในป� ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในป� ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส�มีแนวโน มเพ่ิมข้ึนร อยละ ๑๐ 
ต$อป� เนื่องจากความก าวหน าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอย$างรวดเร็ว ส$งผลให ในอนาคตอาจต องประสบ
ปIญหาการกําจัดซากของเสียเหล$านี้ หากภาครัฐไม$มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย$างครบ
วงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได ประมาณร อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้ําของเสียอันตรายกลับมาใช ประโยชน�ใหม$มากข้ึน แต$ยังพบการลักลอบท้ิงกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอย$างต$อเนื่อง เนื่องจากต นทุนในการกําจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห<ง แต<มีแนวโน+มดีข้ึน ในป� ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค$ามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปBนปIญหาสําคัญได แก$ฝุsนละออง 
ก~าซโอโซน และสารอินทรีย�ระเหยง$าย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคง
ประสบปIญหาสารอินทรีย�ระเหยง$าย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เช$น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม$ ขอนแก$น พบสาร
เบนซินเกินค$ามาตรฐาน แต$ส$วนใหญ$มีปริมาณลดลงจากป�ท่ีผ$านมา ซ่ึงได รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือต นป� ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปIญหาฝุsนละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง ส$วนหนึ่งเปBนผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปBน EURO ๔ ต้ังแต$ป� ๒๕๕๕ และ
การปรับปรุงระบบขนส$งสาธารณะและทางจักรยาน การเข มงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อย$างไรก็ตาม 
ปIญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต�จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบว$าสถานการณ�ดีข้ึนเปBนล าดับ โดยความร$วมมือและการทํางานระหว$างภาครัฐ 
องค�กรปกครองส$วนท องถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน 

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยู<ในเกณฑ
ดีมีแนวโน+มลดลง สถานการณ�คุณภาพน้ําในช$วง  
๑๐ ป�ท่ีผ$านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน มเสื่อมโทรมลง โดยแหล$งน้ําท่ีอยู$ในเกณฑ�ดีมีแนวโน มลดลงส$วน
แหล$งน้ําท่ีอยู$ในเกณฑ�พอใช และเสื่อมโทรมมีแนวโน มเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหน าดินท่ีมีปุ�ยตกค าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว� และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม$
เพียงพอต$อการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปIจจุบัน มีปริมาณน้ํา
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล านลูกบาศก�เมตรต$อวัน ขณะท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย รองรับน้ําเสียท่ีเกิดข้ึนได เพียง 
ร อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล<อยกWาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต<อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณ
การปล$อยก~าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน มเพ่ิมข้ึนอย$างต$อเนื่อง ตามปริมาณความต องการใช 
พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห$งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทําบัญชี
ก~าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว$าประเทศไทยมีการปล$อยก~าซเรือนกระจก ในป� ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท$า และเพ่ิมเปBน ๒๖๕.๙ ล านตันคาร�บอนไดออกไซด�เทียบเท$า ใน
ป� ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล$อยก~าซเรือนกระจกมีแนวโน มเพ่ิมข้ึนร อยละ ๓.๓ ต$อป� อย$างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช$วง ๕ ป�ท่ีผ$านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก~าซเรือนกระจกต$างๆ ท่ีมีการดําเนินงาน
เพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก~าซเรือนกระจกในภาคปsาไม และการใช ประโยชน�ท่ีดินมี
แนวโน มเพ่ิมมากข้ึนร อยละ ๑.๑ จึงส$งผลให ภาคดังกล$าวเปBนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช$วยลดปริมาณการปล$อยก~าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 
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๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย<างย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบ<อยครั้งและมีความรุนแรง
มากข้ึน ส<งผลกระทบต<อภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล ง วาตภัย และดิน
ถล$ม สร างความเสียหายนับเปBนมูลค$ากว$าหม่ืนล านบาท อันเปBนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย$างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน มและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะส$งผลกระทบต$อ
ภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปBนประจําทุกป�ในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว$าภัย
แล งเปBนภัยธรรมชาติท่ีส$งผลกระทบต$อประชากรเปBนจํานวนมากกว$าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําท$วมเปBนภัย
ธรรมชาติท่ีส$งผลให ประเทศไทยถูกจัดอยู$ในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต นๆ ของโลก 

๒.๔ ด+านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด+านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต+องให+ความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย<างเร<งด<วนจากการ
ประเมินผ$านดัชนีความอยู$เย็นเปBนสุขร$วมกันในสังคมไทย ชี้ว$า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู$เย็นเปBนสุข
ร$วมกันอยู$ในระดับปานกลางในป� ๒๕๕๖ แต$องค�ประกอบด านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู$ในระดับ
ท่ีต องเร$งแก ไข สถานการณ�ดังกล$าว ถือเปBนความจําเปBนของประเทศไทยท่ีจะต องให ความสําคัญกับเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย$างเร$งด$วน เนื่องจากสถานการณ�วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว$าด วยการสร างระบบบริหารกิจการบ านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย$างน อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร$งใส (๔) หลักความ
มีส$วนร$วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ มค$า ขณะนี้ ได มีการสะสมตัวและลุกลามสู$ทุกภาคส$วน 
ได แก$ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับท องถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให ได รับการ
เลือกต้ัง มีผลประโยชน�ส$วนตนทับซ อนกับผลประโยชน�รัฐหน$วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม$เปBน 
ธรรมาภิบาล มีการใช อํานาจหน าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน�ให ตนเองและพวกพ อง ภาคธุรกิจบางส$วนมีการ
ร$วมมือกับนักการเมืองและข าราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือให ได งานจากภาครัฐ ปGดงานอย$างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต$อผู บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน มยอมรับการทุจริตต$างๆ ท่ี
ตนเองได รับประโยชน�มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส$วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปIญหา
การบริหารจัดการทรัพย�สินของส$วนรวม ขาดความโปร$งใส ปล$อยให คนบางกลุ$มใช ศาสนาเปBนเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน� สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไม$เปBนกลาง ไม$แสดงบทบาทในการต$อต านการทุจริตหรือ
ปกปGดข อเท็จจริง รับผลประโยชน�จากกลุ$มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม$สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได  

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต<ป/ ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส$งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได สํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห$งประเทศไทยอย$างต$อเนื่อง พบว$า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู$ท่ี ๗๒% ในป� ๒๕๕๗ ถือว$าอยู$ในระดับดีเม่ือเทียบกับป� ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู$ท่ี ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป� ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยู$ท่ี ๗๗% แสดงให เห็นว$า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให ความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย$างยั่งยืนและสร างความ
เชื่อม่ันแก$ผู ลงทุนท้ังในประเทศและต$างประเทศสู$การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด+านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ$นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได จัดระเบียบการบริหารราชการแผ$นดินแบ$งออกเปBน ๓ ส$วนได แก$ 
บริหารราชการส$วนกลาง บริหารราชการส$วนภูมิภาค และบริหารราชการส$วนท องถ่ินท่ีใช หลักการกระจาย
อํานาจท่ีส$วนกลางได มอบอํานาจระดับหนึ่งให ประชาชนในท องถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอย$างอิสระโดย
ท่ีไม$ขัดต$อกฎหมายของประเทศ ท้ังสามส$วนนี้อยู$ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน าท่ี
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รับผิดชอบบริหารราชการแผ$นดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให ข าราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูป
ระบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอย$างชัดเจนในโครงสร างของหน$วยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดส$วนราชการไว เปBน ๒๐ กระทรวง และส$วนราชการ
ไม$สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายด+านแต<ยังมีป@ญหาท่ีต+องแก+ไขการ
กระจายอํานาจให แก$ อปท. ในระยะท่ีผ$านมาได ดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจให แก$องค�กรปกครองส$วนท องถ่ิน และแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให แก$องค�กรปกครองส$วนท องถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มี
การใช งบประมาณเปBนตัวกระตุ นให เกิดการถ$ายโอนภารกิจ หน าท่ีและเพ่ิมรายได ในการดําเนินงานของ อปท. 
โดยในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส$วนของรายได ของท องถ่ินต$อรายได รัฐบาลคิดเปBนร อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเปBนร อยละ ๒๕.๑๗ ในป�งบประมาณ ๒๕๕๐ และร อยละ ๒๘.๒๑ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ$ายโอนภารกิจไปแล วตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให แก$ อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต องถ$ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ$ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ 
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ$ายโอนบุคลากรจากส$วนกลางให องค�กรปกครองส$วน
ท องถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบ$งเปBนข าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงประจําอยู$ท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจ างประจํา ๓,๐๙๘ คน อย$างไรก็
ตามยังมีปIญหาท่ีต องการการแก ไข เช$น การทับซ อนของอํานาจหน าท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหว$างองค�การบริหารส$วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค�การบริหารส$วนตําบล ทําให การจัดบริการสาธารณะให กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปIญหาการซ้ือเสียง ทําให การเลือกต้ังระดับท องถ่ินขาดความชอบธรรม และปIญหาการขาดแคลนรายได 
ของ อปท. ซ่ึงรายได ท่ีท องถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส$วนเพียงร อยละ ๙.๙๐ ของรายได รัฐบาลใน
ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปBนร อยละ ๑๐.๖๕ ในป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท องถ่ินจําเปBนต อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปBนร อยละ ๓๘.๕๒ และร อยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ ส$งผลให  อปท. ในพ้ืนท่ีท่ี
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน$น เช$น การเปBนแหล$งท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การค า การบริการ การเปBนพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล$งท$องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต$างด าวได อย$างมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ด+านการทุจริตคอร
รัปช่ัน 
ไทยกําลังประสบป@ญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน
ทับซ+อนเปGนอย<าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร�รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจ าง 
รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได  เนื่องจากมีความซับซ อนไม$มากเท$ากับการทุจริต
คอร�รัปชั่นในปIจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร�รัปชั่นขนาดใหญ$ท่ีสูงเปBนแสนล านบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน�ทับซ อนซ่ึงเปBนรูปแบบใหม$ท่ีเกิดมากข้ึนในช$วงท่ีรัฐเข ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน�จากธุรกิจในโลกสมัยใหม$ มีความซับซ อนเพ่ิมข้ึนและใน
ปIจจุบันประเทศไทยประสบปIญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน�ทับซ อนเปBนอย$างมาก ไม$ว$าจะเปBน
องค�กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต$างๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค�กรต$างๆ ยังไม$สามารถท่ีจะเข าไปแก ไขปIญหาเหล$านี้ได  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ�
คอร�รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค�กรเพ่ือความโปร$งใสนานาชาติ 
พบว$าประเทศไทยได  ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู$อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด 
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได ว$าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน อยเทียบกับป� ๒๕๕๖ ท่ีได  ๓๕ คะแนน อยู$
อันดับ ๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุ$มอาเซียนพบว$า ประเทศไทยมีคะแนนเท$ากับประเทศฟGลิปปGนส� 
ส$วนประเทศสิงคโปร�สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได  ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร�รัปชันน อย) 
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๓. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต สมมติฐาน (๑) แนวโน มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร อยละ ๓.๘ 

ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร อยละ ๔.๒ ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร อยละ ๔ (๓) ราคาน ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร� สรอ. ต$อบาร�เรลในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร� สรอ. ต$อบาร�เรลในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต$อเนื่องเฉลี่ยร อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร อยละ ๕ และ 
(๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร อยละ ๐.๒ และร อยละ ๐.๗ ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับ
ภายใต สมมุติฐานเหล$านี้ เศรษฐกิจไทยในช$วง ๑๐ ป�ข างหน ามีแนวโน มท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยร อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค$ากลางของการประมาณการร อยละ ๓.๘ ซ่ึงทําให เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปBนประเทศ 
รายได สูงในช$วงป� ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล$าวทําให เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู$ภายใต กับดัก
ประเทศรายได ปานกลางอย$างถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร$งข้ึนเปBนเฉลี่ยร อยละ ๑.๐ ในช$วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซ่ึงจะเปBนปIจจัยถ$วงต$อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด านการคิดค นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเปBน
สิ่งจําเปBนในการยกระดับฐานะประเทศเข าสู$การเปBนประเทศรายได สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส$วนของ
ประชากรผู สูงอายุ (๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป� ๒๕๗๐ ซ่ึงส$งผลให อุปสงค�และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต องการในประเทศขยายตัวช าลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข$งขันของ
ประเทศต$างๆ ท่ีการปรับตัวเข าสู$สังคมผู สูงอายุช ากว$าไทย (๕) ภาระการใช จ$ายเพ่ือดูแลผู สูงอายุเพ่ิมข้ึนทําให 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข อจํากัดมากข้ึน  
(๖) เกณฑ�รายได ข้ันตํ่าสําหรับการเปBนประเทศรายได ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร� 
สรอ. ต$อคนต$อป�ตามการเพ่ิมข้ึนของรายได และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกล$าวทํา
ให ประเทศไทยมีความสุ$มเสี่ยงท่ีจะไม$สามารถหารายได ท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําให คนไทยได รับการพัฒนาอย$าง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข+าสู<สังคมผู+สูงอายุ 
การเข าสู$สังคมผู สูงอายุของประเทศไทยส$งผลให อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต องแบกรับการดูแลผู สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป� ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบก
รับผู สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ�ว$าในป� ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําให ต องนําเข าแรงงานไร ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ าน ซ่ึงส$งผลกระทบต$อ
ตลาดแรงงานไทยในด านการยกระดับรายได และทักษะฝ�มือแรงงานจะช าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึน
ช า ปIญหาการค ามนุษย� และการขาดการคุ มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปBน ซ่ึงจะเปBนปIญหาต$อเนื่องท่ีส$งผล
ต$อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย$างไรก็ตาม นับเปBนโอกาสในการพัฒนาสินค าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ$มผู สูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน
เปBนตัวเลขเบ้ืองต น สศช. จะคํานวณใหม$อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานข อมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณ�เกณฑ�
ข้ันตํ่าในป� ๒๕๔๖ ซ่ึงอยู$ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร� สรอ. ต$อคนต$อป� 

๓.๑.๓ ความเหล่ือมลํ้า 
ความเหลื่อมล้ําเปBนปIญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําด านรายได  โอกาส

การเข าถึงบริการภาครัฐและการเข าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสู$ความขัดแย งในสังคม และเปBนอุปสรรคต$อ
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การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได และ
ผลประโยชน�ของการพัฒนาไปยังกลุ$มคนต$างๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไม$ท่ัวถึงเปBนธรรม
ผลประโยชน�ส$วนใหญ$ตกอยู$ในกลุ$มท่ีมีโอกาสและรายได สูง ทําให สัดส$วนรายได ระหว$างกลุ$มคนรวยร อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ$มคนจนร อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต$างกันถึง ๓๔.๙ เท$าในป� ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังส$งผลให เกิดปIญหาต$างๆ อาทิ ปIญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย$างเท$าเทียม การแย$งชิงทรัพยากร การรับรู ข อมูล
ข$าวสารปIญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปGนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสู$ความเปBนเมืองมีแนวโน มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปBนการกระจายความเจริญสู$พ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปBนท่ีจะต องมีการลงทุน
โครงสร างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช ประโยชน�ของทรัพยากร
ท องถ่ินท้ังปIจจัยการผลิตและแรงงานไปสู$ภาคการค า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม$ๆ ท่ีจะช$วยลดผลกระทบต$อสิ่งแวดล อม ซ่ึงจะส$งผลต$อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปIญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจส$งผลต$อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท องถ่ิน อย$างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ$ข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต องการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะส$งผลให เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส$งมีต นทุนตํ่าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ มค$ามากข้ึน นอกจากนี้ ความต องการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีส$วนเอ้ือหรือทําให 
จําเปBนต องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี  เพ่ือตอบสนองความต องการของสถานประกอบการท่ีมี
จํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร<างรัฐธรรมนูญแห<งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด+านการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต<อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร$างรัฐธรรมนูญแห$งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ีจะช$วยสนับสนุนให การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หน$วยงานของรัฐ องค�การเอกชนหรือองค�กรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช เงินแผ$นดิน มีหน าท่ี
ต องเปGดเผยข อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล$าวต$อสาธารณะเพ่ือให พลเมืองได ติดตามและตรวจสอบมาตรา 
๘๒ รัฐต องดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห$งรัฐ และต องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย$างอ่ืน 
ให เปBนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร างความเปBนธรรมอย$าง
ยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหน าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว$างราชการ
ส$วนกลาง ส$วนภูมิภาค และส$วนท องถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปDองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต องดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช จ$ายเงินแผ$นดิน อย$าง
คุ มค$า จัดให มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปBนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน�สูงสุดต$อประชาชน และสอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให ความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน$วยงานวิจัยต$างๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห� สังเคราะห� เรื่องท่ี
เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร�รัปชั่นท้ังการคอร�รัปชั่นขนาดใหญ$และคอร�รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอํานาจ เพ่ือรายงานข อค นพบและข อเสนอแนะสู$สาธารณะ เปBนแรงกดดันให ผู มีอํานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต$างๆ ให เหมาะสมมากข้ึน 
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๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข+าสู<สังคมผู+สูงอายุของโลก 

องค�การสหประชาชาติประเมินสถานการณ�ว$าในช$วงป� ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเปBนศตวรรษแห$งผู สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ป�ข้ึนไปมากกว$าร อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล วจะใช ระยะเวลาท่ีค$อนข างยาวนานในการเข าสู$สังคมผู สูงอายุเช$น 
ญ่ีปุsน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุ$มประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร างประชากรดังกล$าว
ค$อนข างสั้นกว$า สะท อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร อมเพ่ือรองรับสังคมผู สูงอายุท่ีสั้นกว$าประเทศ
พัฒนาแล วค$อนข างมาก โดยการเปBนสังคมผู สูงอายุจะส$งผลให มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย ายแรงงานต$างด าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต องการสินค าและบริการท่ีเหมาะกับผู สูงอายุมากข้ึน 
นับเปBนโอกาสอย$างมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาด านธุรกิจและลงทุนด านการค าและบริการ ด านการ
ท$องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให บริการสุขภาพในรูปแบบต$างๆ รวมท้ังเปBนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล ว 

๓.๒.๒ การปรับเปล่ียนด+านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วด านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส$งผลให เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค าท่ีมีการใช เทคโนโลยีมาช$วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�กลายมาเปBนรูปแบบการค าท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู$
การใช เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหว$าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ี
เรียกว$า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร�เน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณ�และ เครื่องมือต$างๆ เช$น โทรศัพท�มือถือ
รถยนต� ตู เย็น โทรทัศน� และอ่ืนๆ เข าไว ด วยกัน) เพ่ือผลิตสินค าตามความต องการของผู บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม$ทัน ขาดการลงทุนด านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะทําให ความสามารถในการแข$งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(๑) แนวโน+มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ+านมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต$อทิศทางการวางแผนพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด านการค าการลงทุนท่ีมุ$งเน นให ความสําคัญกับ
เรื่องความโปร$งใสและสิ่งแวดล อมมากข้ึน 

(๒) การเปXดเสรีภายใต+ข+อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป/ ๒๕๕๘ จะนํามา
ซ่ึงโอกาสท่ีสําคัญๆ หลายประการต$อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได แก$ ๑) การลด
ข อจํากัดในด านอุปสงค�ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช ปIจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมท่ีใช แรงงานและวัตถุดิบเข มข นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข$งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู$ระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตในประเทศและการใช ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ านและ ๓) โอกาสใน
การใช ความได เปรียบด านสถานท่ีตั้งและด านโครงสร างพ้ืนฐานและโลจิสติกส�ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให เปBน
ศูนย�กลางทางด านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปXดเสรีทางการค+ากับประเทศท่ีพัฒนาแล+ว จะมีการนําประเด็นด าน
มาตรฐานของการค าและบริการมาเปBนข อกีดกันทางการค าซ่ึงผู ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย$อมต องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค าท่ีเปBนมิตรต$อสิ่งแวดล อมและมีความรับผิดชอบต$อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปGดเสรีทางการค าจะก$อให เกิดการเคลื่อนย ายเงินทุน แนวโน มราคาสินค าเกษตรและ
สินค าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศต$างๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค าเกษตร สินค าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข มข น รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการ
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พัฒนาของภาครัฐท่ียังไม$ท่ัวถึง ยังมีแนวโน มท่ีจะตอกย้ําปIญหาความเหลื่อมล้ําทางด านรายได ให มีความรุนแรง
มากข้ึนและเปBนอุปสรรคต$อการสร างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปBนปIจจัยท่ี
จําเปBนต$อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต$อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงท่ีจะผันผวนตลอดช<วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช$วงต นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช$วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปIญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในช$วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู$วิกฤติและสร าง
ผลกระทบต$อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม$
ประสบความสําเร็จอย$างเปBนรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก าวหน าในการติดต$อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข$ายทางสังคมออนไลน� ส$งผลให มีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ต$อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ�ระหว$างบุคคล กระบวนการเรียนรู  และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส<งผลกระทบ

ซํ้าเติมต<อสถานการณ
ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล+อมให+มีความรุนแรงมากข้ึน
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ทําให เกิดความแห งแล งเปBนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช$วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส$งผลกระทบต$อความอุดมสมบูรณ�ของดิน ปsาไม เกิดความเสื่อมโทรม แหล$งน้ําขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว� และอาจเกิดผลกระทบต$อสุขภาพของมนุษย�กรณีท่ีเกิดโรค
ระบาดใหม$ เกิดความเสี่ยงต$อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช$น ระบบนิเวศปsาไม  ระบบนิเวศ
ชายฝI}ง พ้ืนท่ีชุ$มน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝI}ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล$าวข างต น จะส$งผลต$อความม่ันคงด านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส<งผลให+ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน+มเกิดบ<อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแล ง แผ$นดินไหวและดินโคลนถล$ม ส$งผล
กระทบต$อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข อตกลงระหว$างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข มข นและเปBนแรงกดดันให ประเทศไทยต องเตรียมพร อมรับภาระในการลดการปล$อยก~าซเรือนกระจก
ภายใต กระแสการแข$งขันทางการค า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทํา

เปDาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช$วงเวลา 
๑๕ ป� โดยสหประชาชาติให การรับรองแล วเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด วยเปDาประสงค� (Goal) 
จ านวน ๑๗ ข อ และเปDาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ข อ  ซ่ึงจะส$งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ท่ีต องเน นขจัดความยากจนให หมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  มีระบบการศึกษา มีความ
เท$าเทียมกันทางเพศ ส$งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร างพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม$เท$าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว$างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย$างยั่งยืน ส$งเสริมให 
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส$งเสริมความเปBนหุ นส$วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร$วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน
และเปeาหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต$างๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู$ ทําให 
การกําหนดวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต$อเนื่องจากวิสัยทัศน�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีน อมนําและประยุกต�ใช หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปBน
ศูนย�กลางของการพัฒนาอย$างมีส$วนร$วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน�ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต องให ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ$งสู$การเปลี่ยนผ$านประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายได ปานกลางไปสู$ประเทศท่ีมีรายได สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู$ร$วมกันอย$างมี
ความสุข และนําไปสู$การบรรลุวิสัยทัศน�ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหน<งทางยุทธศาสตร
ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปBน
การกําหนดตําแหน$งทางยุทธศาสตร�ของประเทศท่ีสอดคล องกับยุทธศาสตร�ชาติท่ี สศช. ได จัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเปBนประเทศรายได สูงท่ีมีการกระจายรายได อย$างเปBนธรรม เปBนศูนย�กลางด าน
การขนส$งและโลจิสติกส�ของภูมิภาคสู$ความเปBนชาติการค าและบริการ (Trading and Service Nation) เปBน
แหล$งผลิตสินค าเกษตรอินทรีย�และเกษตรปลอดภัย แหล$งอุตสาหกรรมสร างสรรค�และมีนวัตกรรมสูงท่ีเปBนมิตร
ต$อสิ่งแวดล อม 

๔.๓ เปeาหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ+นจากกับดักประเทศรายได+ปานกลางสู<รายได+สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม$ต่ํากว$าร อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศต$อหัว (GDP Per Capita) และรายได ประชาชาติ

ต$อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป� ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปBน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร� สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร� สรอ.) ต$อคนต$อป� 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม$ต่ํากว$าเฉลี่ยร อยละ ๒.๕ ต$อป� 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม$ต่ํากว$าเฉลี่ยร อยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุน 

ภาครัฐไม$ตํ่ากว$าร อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม$ตํ่ากว$าเฉลี่ยร อยละ ๗.๕ ในขณะท่ี
ปริมาณการส$งออกขยายตัวเฉลี่ยไม$ต่ํากว$าร อยละ ๔.๐ ต$อป�) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให+สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร+าง
สังคมสูงวัยอย<างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช$วงวัยมีความม่ันคงทางด านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู ได รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข มแข็งเปBนฐานรากท่ีเอ้ือต$อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได มีความเท$าเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย$างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร+างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปGนมิตรกับส่ิงแวดล+อม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร างสมดุลระหว$างการอนุรักษ�และการใช 

ประโยชน�อย$างยั่งยืนและเปBนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู$เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปBนมิตรต$อสิ่งแวดล อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให สมดุลระหว$างการอุปสงค�และอุปทานของน้ํา 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ<นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร$งใส เปBนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส$วนร$วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร�รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข<งขันและการหลุดพ+นกับดักรายได+ปานกลางสู<รายได+สูง 

๕.๑.๑ การส<งเสริมด+านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ท้ังด านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด านบุคลากรวิจัย ด านโครงสร างพ้ืนฐาน และด านการบริหารจัดการ 
รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให ผู ประกอบการมีบทบาทหลักด านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให ใช ประโยชน�อย$างแท จริงท้ังเชิงพาณิชย�และสาธารณะโดยให ความคุ มครองทรัพย�สินทาง
ปIญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร างความร$วมมือระหว$างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน

ให มีทักษะความรู และสมรรถนะท่ีสอดคล องกับความต องการของตลาดและรองรับการเปGดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด วยเทคโนโลยี เร$งรัดให แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู 
ข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข$งขันในตลาดแรงงานได  สนับสนุนให แรงงานและปIจจัยการผลิตมีความยืดหยุ$นในการ
เคลื่อนย ายระหว$างสาขาการผลิตและระหว$างพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือให แรงงานสามารถเคลื่อนย ายไปสู$สาขาการ
ผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให ผู ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ�มือแรงงานให เปBนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส<งเสริมผู+ประกอบการท่ีเข+มแข็งและพาณิชย
ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู ประกอบการให มีความยืดหยุ$น สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจท$ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค าในรูปแบบต$างๆ เพ่ิมสัดส$วนความ
เปBนเจ าของของคนไทยและสนับสนุนให มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด�สินค าและช$องทางการตลาดท่ีเปBนของ
ตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาต$อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข าสู$การเปBนศูนย�กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร+างพ้ืนฐานเร<งลงทุนและพัฒนาโครงสร+างพ้ืนฐานด+านการ
คมนาคมขนส<งเพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต$างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข$ายรถไฟให เปBน
โครงข$ายหลักในการเดินทางและขนส$งของประเทศ พัฒนาโครงข$ายระบบขนส$งสาธารณะและโครงข$ายทาง
หลวงพิเศษระหว$างเมือง ขยายขีดความสามารถของท$าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท$าเรือท่ีมีศักยภาพ
ให เปBนท$าเรืออิเล็กทรอนิกส�เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด านโครงสร างพ้ืนฐาน เช$น อุตสาหกรรมซ$อมบํารุงและ
ผลิตชิ้นส$วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปBนต น เพ่ือสร างโอกาสทางเศรษฐกิจให กับประเทศในการ
เปBนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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๕.๑.๕ การปรับโครงสร+างการผลิต 
ปรับโครงสร างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค าเกษตรข้ัน

ปฐมเปBนสินค าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค$าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร างความเชื่อมโยงทางด าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ านและลดระดับการผลิตสินค าข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข$งขัน ลงสู$
ระดับท่ีจําเปBนสําหรับการสร างความม่ันคงทางด านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให สอดคล องกับ
ศักยภาพพ้ืนท่ีและความต องการของตลาดต้ังแต$ต นน้ําถึงปลายน้ํา ท้ังด านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ัง
ส$งเสริมการรวมกลุ$มทางการเกษตรจากกิจการเจ าของคนเดียวเปBนการประกอบการในลักษณะสหกรณ� ห าง
หุ นส$วน และบริษัทเพ่ือให เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ�พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหล$งน้ํา ใช เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช กลไกตลาดในการปDองกันความเสี่ยง ตลอดจนส$งเสริม
และเร$งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร างการผลิตภาคบริการโดยเร$งพัฒนาระบบคมนาคมขนส$งให เกิดความเชื่อมโยงกันเปBนโครงข$ายท้ัง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร$งพัฒนาท$าเทียบเรือขนาดใหญ$เพ่ือรองรับการเติบโตของการท$องเท่ียวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข องกับการท$องเท่ียวให ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรม
ต$างๆ เก่ียวกับการท$องเท่ียวและส$งเสริมการท$องเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท$องเท่ียวของไทยสู$สากลและรองรับการพัฒนาการท$องเท่ียวให สามารถแข$งขันได ในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังส$งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุ$มคลัสเตอร�ท$องเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาด านการ
ท$องเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท องถ่ินและกิจกรรมการท$องเท่ียว 
ตลอดจนส$งเสริมการสร างความเชื่อมโยงด านการท$องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน
และประเทศท่ีมีโครงข$ายคมนาคมขนส$งเชื่อมโยงกันเพ่ือให เกิดการพัฒนาแบบองค�รวมท้ังระบบพัฒนาต$อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปBนแหล$งการถ$ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปBนฐานรายได 
ประเทศ และเปBนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให เข าสู$การเปBนศูนย�กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด านการค าการลงทุน เช$น โล
จิสติกส� และพลังงาน รวมท้ังปIจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช$น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย ายเงินทุนระหว$าง
ประเทศ เปBนต น ส$งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต�ใช ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส� เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค าการลงทุนด วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส� และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร างเศรษฐกิจและสังคมแห$งปIญญาและการเรียนรู  มุ$งเน น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร างสรรค� การลงทุนท่ีใช เทคโนโลยีข้ันสูงและเปBนมิตรกับสิ่งแวดล อม การประหยัด
พลังงานและการใช พลังงานทดแทน การลงทุนด านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย� การจัดต้ังสํานักงานใหญ$
ข ามประเทศ บริษัทการค าระหว$างประเทศ รวมท้ังการให ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู$
สังคมขององค�กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช<วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร+างสังคมสูงวัยอย<างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช<วงวัยให+สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช$วงวัยเด็กต้ังแต$แรกเกิดให มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด าน วัยเรียน วัยรุ$นให มี

ทักษะการเรียนรู  ทักษะชีวิตสามารถอยู$ร$วมกับผู อ่ืนภายใต บริบทสังคมท่ีเปBนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝ�มือแรงงานเพ่ือสร างผลิตภาพเพ่ิมให กับประเทศ วัยผู สูงอายุให มีการทํางานท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ� มีรายได ในการดํารงชีวิต มีการสร างเสริมและฟz{นฟูสุขภาพเพ่ือ
ปDองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต$างๆ ท่ีจะก$อให เกิดภาระแก$ปIจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู+ให+มีคุณภาพ เท<าเทียมและท่ัวถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม$เพ่ือสร างความรับผิดชอบต$อผลลัพธ� (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู$ผู เรียน ส$งเสริมการมีส$วนร$วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต$กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให 
ได คนดีคนเก$ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน นผลลัพธ�จากตัวผู เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู  โดยมุ$งจัดการเรียนรู เพ่ือสร างสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ
การศึกษาต้ังแต$ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู  ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนให สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงและความต องการของตลาด การวิจัยและการใช เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู  

๕.๒.๓ การพัฒนาด+านสุขภาพ โดยส<งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย�เพ่ือรองรับการเปBนสังคมผู สูงอายุท้ังในด านผลิตภัณฑ�สุขภาพและท่ีอยู$

อาศัยสําหรับผู สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให เกิดความเปBนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช ทรัพยากร และส$งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข$ายท่ีมีการใช ทรัพยากรร$วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู$การเปBน
ศูนย�กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในด านศูนย�กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย�กลางบริการเพ่ือ
ส$งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย�กลางยาและผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย�กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนํารายได กลับมาใช ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมท้ังส$งเสริมการให ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส$วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต$อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร+างสภาพแวดล+อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต<อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล อมและความจําเปBนทางกายภาพให เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู สูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย$างบูรณาการ โดยการมีส$วนร$วม
ของทุกภาคส$วนอย$างต$อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร อมให เปBนต นแบบของการดูแล
ผู สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู$ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช ชีวิตประจําวันสําหรับผู สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหล่ือมล+าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได+และสร+างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ$งเน นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให แรงงานมีโอกาสเข าถึงการเรียนรู และพัฒนาทักษะฝ�มือแรงงานอย$างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร างค$าจ างแรงงานให ชัดเจนและสะท อนทักษะฝ�มือแรงงานอย$างแท จริง เร$งผลักดันให การใช ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝ�มือแรงงานในทางปฏิบัติอย$างเปBนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย$อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล อง
กับพ้ืนท่ี สร างหลักประกันรายได แทนการอุดหนุนด านราคาสินค าเกษตร ลดต นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปIจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให+ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน+นการสร+างภูมิคุ+มกัน
ระดับป@จเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให มีคุณภาพและมีช$องทางการเข าถึงอย$างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
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(๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู$อาศัยของผู มีรายได น อยและการเข าถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปBนนโยบายท่ี
อยู$อาศัยแห$งชาติและเมืองน$าอยู$ พัฒนาโครงการท่ีอยู$อาศัยแก ปIญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร$วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปBนและเหมาะสมตามกลุ$มเปDาหมาย 
(Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต$างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค$าใช จ$ายร$วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร+างความเสมอภาคในการเข+าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให เกษตรกรรายย$อยท่ีไร ท่ีดินทํากินและยากจนได มีท่ีดินเปBนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอย$างเปBนระบบและเข าถึงพ้ืนท่ีเปDาหมายได อย$างแท จริงด วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร$วมกันของหน$วยงาน และสร างกระบวนการมี
ส$วนร$วม รวมท้ังปรับโครงสร างภาษีท่ีเปBนธรรม เช$น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล อม เปBนต น 

๕.๓.๔ การเข+าถึงกระบวนการยุติธรรมอย<างเสมอภาค การคุ มครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และ
การเข าถึงกระบวนการยุติธรรมอย$างเท$าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข มแข็งด านกฎหมายให แก$
ประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช กฎหมายเพ่ือลดปIญหาความเหลื่อมล้ํา เช$น กฎหมายปsาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เปBนต น 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปGนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด+านโครงสร+างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร อมรองรับความเปBนเมือง ท้ังด านการบริหารจัดการด านผังเมืองด านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส$ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต$อความต องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด+านการขนส<งและโลจิสติกส
เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ+าน ส$งเสริมและเร$งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส�ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข$งขันของประเทศท้ัง
ด านการค า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปBนมิตรต$อสิ่งแวดล อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให เกิดความร$วมมือในห$วงโซ$อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด าน
อํานวยความสะดวกทางการค า ขนส$ง และโลจิสติกส�ให มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต$อภาคธุรกิจอย$าง
แท จริง 

๕.๔.๓ การส<งเสริมการลงทุน การค+าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให ความสําคัญกับนโยบายส$งเสริมการลงทุนและการค าชายแดนเพ่ือดึงดูดให นักลงทุนในภูมิภาคเข ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ าน รวมท้ังส$งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยให 
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร างพ้ืนฐาน การส$งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน� การบริหารจัดการแรงงาน
ต$างด าว และการให บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช$วยอํานวยความสะดวกด านการค าชายแดนและการผ$านแดน
ระหว$างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

๕.๕ การสร+างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย<างเปGนมิตรกับส่ิงแวดล+อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช+ประโยชน
จากทุนธรรมชาติ 

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟz{นตัว ปกปDองรักษาทรัพยากรปsาไม  โดยสนธิกําลังของทุกภาคส$วนนํา
ระบบสารสนเทศมาใช เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช กฎหมายอย$างมีประสิทธิภาพและเปBนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปsา
ไม โดยส$งเสริมการปลูกไม มีค$าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ�และใช ประโยชน�ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย$างยั่งยืนและแบ$งปIนผลประโยชน�อย$างเปBนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค$าของระบบนิเวศ
และการสร างรายได จากการอนุรักษ� จัดสรรท่ีดินให แก$ผู ยากไร  กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานข อมูลท่ีดิน
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เพ่ือการบริหารจัดการอย$างเปBนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก าวหน า กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ี
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปDองกันการถือครองท่ีดินของคนต$างชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือให เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว$างหน$วยงานอย$างเปBนระบบ สร างศูนย�ข อมูลทรัพยากรน้ํา จัดต้ังองค�กรบริหารจัดการน้ํา
ในระดับพ้ืนท่ี เช$น คณะกรรมการลุ$มน้ํา และองค�กรผู นํา คุ มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝI}ง ลดความ
ขัดแย งเชิงนโยบายระหว$างการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน การท$องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร$โดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแร$มาใช ประโยชน� คํานึงถึงความจําเปBนและมูลค$าใน
อนาคต บังคับใช มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร$ท่ีก$อมลพิษต$อสภาพแวดล อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส<งเสริมการบริโภคท่ีเปGนมิตรกับส่ิงแวดล+อม สร างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช แล ว
ท่ีมีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู$ Zero Waste Society ผ$านมาตรการต$างๆ เช$น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค$าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล อม มาตรฐานและฉลากสินค า เปBนต น 

๕.๕.๓ การส<งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร+างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู$
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปBนมิตรกับสิ่งแวดล อม พัฒนาคลัสเตอร�อุตสาหกรรมสีเขียว ส$งเสริมผู ประกอบการให 
สามารถปรับระบบสู$ห$วงโซ$อุปทานหรือห$วงโซ$คุณค$าท่ีเปBนมิตรกับสิ่งแวดล อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส$งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส$งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต$อสิ่งแวดล อม
น อย เพ่ือให ประเทศไทยมีศักยภาพให มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล+อม ด วยการเร$งรัดการควบคุมมลพิษท้ัง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร างคุณภาพสิ่งแวดล อมท่ีดี
ให กับประชาชน เร$งรัดแก ไขปIญหาการจัดการขยะเปBนลําดับแรก โดยส$งเสริมให เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นํากลับมาใช ใหม$ให มากท่ีสุดเร$งกําจัดขยะมูลฝอยตกค างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม เน นการแปรรูปเปBนพลังงาน สร างวินัยของคนในชาติมุ$งสู$
การจัดการท่ียั่งยืน โดยให ความรู แก$ประชาชน และการบังคับใช กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร<วมมือด+านส่ิงแวดล+อมระหว<างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผน
แม$บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมของอาเซียน หาแนวทางความร$วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ$มน้ําโขงในประเด็นการขนส$งข ามพรมแดน การเคลื่อนย ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงด+านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต$อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล$อยก~าซเรือนกระจกให กับทุกภาค
ส$วน ส$งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต$อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส$งเสริมความร$วมมือ
ระหว$างประเทศด านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให ความสําคัญกับการปDองกัน
น้ําท$วม วางแผนปDองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝI}ง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ$นต$อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให บริการของระบบนิเวศ ส$งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร างแนวปDองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต$อเนื่อง รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให มีประสิทธิภาพพร อมรองรับแนวโน มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ<นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร+างความโปร<งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให มีช$องทางให ทุก

ภาคส$วนสามารถเข าถึง เข าตรวจสอบข อมูลของภาคราชการและร องเรียนได  เช$น ข อมูลการประกวดราคา
จัดซ้ือ จัดจ างโครงการของทางราชการ ข อมูลการประมูลโครงการ ผู ชนะการประมูลและราคาปGดประมูลข อมูล
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ความก าวหน าตามกระบวนการยุติธรรม เช$น คดีท่ีไม$ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร�รัปชั่นและ
คดีท่ีประชาชนให ความสนใจในแต$ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให มีความเปBนมืออาชีพและเพียงพอต$อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร$วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต$มี
ความคล$องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร+างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให+เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล อม รวมท้ังเปBนแกนหลักในการประสานเครือข$ายและเชื่อมโยงภาคส$วน
ต$างๆ ในระดับพ้ืนท่ีได อย$างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร+างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน$าเชื่อถือ สามารถเปBนเครื่องมือให กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได  โดยเฉพาะอย$างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ$ๆ ท่ีมีการใช จ$ายงบประมาณเปBนจํานวนมาก และ
เปBนโครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว าง 

 
 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคกลาง 

(๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให�มีการพัฒนาอย*างต*อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให�มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข*งขันของประเทศ  เช*น ส*งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม  ส*งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย*อม  พัฒนาการเกษตร  ฟ̀aนฟูการบริหารจัดการแหล*งท*องเท่ียว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส" 

(๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให�มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร�อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู*กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให�ดีข้ึน เช*น ส*งเสริมการเรียน
การสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส*งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด�านวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยี  
ส*งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร�างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

(3) อนุรักษ" ฟ̀aนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความสมดุลต*อระบบ
นิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร*งแก�ไขปMญหาการกัดเซาะชายฝMgงทะเล  
ป_องกันปMญหาสิ่งแวดล�อม  ฟ̀aนฟูคุณภาพน้ําแม*น้ําเจ�าพระยา  ส*งเสริมการมีส*วนร*วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ"
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(๔) เสริมสร�างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ�านท้ังแนวเหนือ-ใต� และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเปAนประตูการค�าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ�านและ
นานาชาติ 

(๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองและชนบทอย*างมีส*วนร*วมและเก้ือกูลกัน เพ่ือให�มีการ          
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได�สอดคล�องกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและความต�องการ
ของชุมชน 
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2. แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 – 2564) 
กลุ*มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด�วย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุ*งเน�นการ   

เร*งแก�ไขปMญหาการขาดแคลนน้ําจากภาวะฝนแล�งให�เพียงพอต*อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
จังหวัดชลบุรี-ระยอง  บริหารจัดการด�านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค�าและการตลาด  
ส*งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝMgงในจังหวัดจันทบุรีและตราดพร�อมฟ̀aนฟูอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติ
ชายฝMgงทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี  จัดระเบียบแหล*งท*องเท่ียว สนับสนุนการค�าการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน  เร*งรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงข*ายการคมนาคมขนส*งให�สมบูรณ"ยิ่งข้ึน  และพัฒนาความรู�
และทักษะฝ�มือแรงงานให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาด 

 

วิสัยทัศน�การพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561 – 2564) 
“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน ฐานการผลิตและจําหน*ายผลไม� ประมง 

และปศุสัตว" เพ่ือการส*งออก แหล*งท*องเท่ียวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการ
ท*องเท่ียวโดยชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม*ชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�าน และประตูสู*เศรษฐกิจโลก” 

 

เปNาประสงค�รวม 
1. เศรษฐกิจของกลุ*มจังหวัดภาคตะวันออกขยายตัวอย*างต*อเนื่อง สมดุล มีเสถียรภาพ และ

สามารถแข*งขันได�ท้ังในและต*างประเทศ 
2. เปAนศูนย"กลางธุรกิจ การค�า การลงทุน การขนส*ง และโลจิสติกส" ระดับนานาชาติ พร�อม

เข�าสู*ประชาคมอาเซียน 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความอุดมสมบูรณ"เพ่ิมข้ึน และมีการใช�ประโยชน"

อย*างยั่งยืน โดยทุกภาคส*วนมีส*วนร*วมในกระบวนการบริหารจัดการ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร� 
 ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 1  :  ยกระดับการพัฒนากลุ*มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และ
ระยองให�เปAนฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 2  :  การพัฒนา การผลิตอาหารและสินค�าเกษตรให�ได�คุณภาพมาตรฐานมี
ความทันสมัยและเปAนสากลเพ่ือให�เปAนฐานการผลิตและจําหน*ายผลไม� ประมง และปศุสัตว" เพ่ือการส*งออก 
 ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 3  :  พัฒนาแหล*งท*องเท่ียวและกิจกรรมการท*องเท่ียวกลุ*มจังหวัดภาค
ตะวันออก ให�เปAนแหล*งท*องเท่ียวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท*องเท่ียวโดย
ชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 4  :  พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนให�เปAนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ�านให�เจริญเติบโตอย*างยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปAนรูปธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร"ท่ี 5  :  ปกป_องและฟ̀aนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความ
หลากหลาย อุดมสมบูรณ"ตามธรรมชาติและมีการใช�ประโยชน"อย*างเหมาะสม ก*อให�เกิดความสมดุลต*อระบบ
นิเวศ 
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3.แผนพัฒนาจังหวดัระยอง พ.ศ.2561 – 2564  
 

1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปของจังหวัดระยอง  
1.1 ความเป0นมา  

ตามหลักฐานและประวัติศาสตร"  ระยองเริ่มมีชื่อปรากฏในพงศาวดารเม่ือป� พ.ศ. 2113   
ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห*งกรุงศรีอยุธยา  

ส*วนประวัติด้ังเดิมก*อนหน�านี้ เปAนเพียงข�อสันนิษฐานท่ีพอจะเชื่อถือได�ว*าระยองน*าจะเปAน
เมืองท่ีก*อสร�างข้ึนสมัยขอม คือ เม่ือประมาณ พ.ศ.1500 ซ่ึงสมัยท่ีขอมมีอํานาจครอบคลุมอยู*ในดินแดน
สุวรรณภูมิมีเมืองนครธมเปAนราชธานี ขอมได�สร�างเมืองนครพนมเปAนเมืองหน�าด*านแรกมีเมืองพิมายเปAนเมือง
อุปราชและได�สถาปนาเมืองลพบุรีข้ึนเปAนเมืองสําคัญด�วย ส*วนทางทิศตะวันตกเฉียงใต�ของเมืองนครธม เมือง
หน�าด*านเมืองแรกท่ีขอมสร�างก็คือเมืองจันท"บูรหรือจันทบุรีในปMจจุบันนี้  

เม่ือขอมสร�างเมืองจันทบุรีเปAนเมืองหน�าด*านอารยธรรมของขอมจึงแพร*เข�ามาสู*แคว�นทวารวดี
จึงอนุมานว*าขอมเปAนผู�สร�างเมืองระยองนี้ แต*ไม*ปรากฏหลักฐานแน*ชัดว*าสร�างข้ึนในสมัยใด โดยนักโบราณคดี
ได�สันนิษฐานจากหลักฐานท่ีค�นพบคือซากหินสลักศิลปะแบบขอมรูปต*างๆ ท่ีปรากฏอยู*ท่ีบ�านดอน บ�านหนอง
เต*า ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง กับมีคูค*ายและซากศิลาแลง ศิลปะแบบขอมท่ีบ�านคลองย�ายร�า ตําบล
บ�านค*าย อําเภอบ�านค*าย  

นอกจากนี้เมืองระยองยังมีความเก่ียวพันกับประวัติศาสตร" ครั้งสําคัญของชาติไทยกล*าวคือ
เม่ือป� พ.ศ. 2309 พม*ายกทัพมาล�อมกรุงศรีอยุธยาด�วยกําลังพลมหาศาล ฝ^ายไทยมีกําลังน�อยและขาดความ
สามัคคี พระยาวชิรปราการหรือพระยาตาก ซ่ึงถูกเกณฑ"ไปช*วยป_องกันกรุงศรีอยุธยาได�นาไพร*พลเข�าต*อสู�
ป_องกันรักษากรุงฯ ไว�อย*างสุดความสามารถจนกระท่ังเห็นว*าไม*อาจรักษากรุงฯได�ต*อไปแล�วจึงได�รวบรวมกาลัง
พลประมาณ 500 คน ตีฝ^าวงล�อมของข�าศึกออกมามุ*งหน�าสู*ภาคตะวันออกได�เดินผ*านเมืองต*างๆ โดยมาหยุด
พักไพร*พลท่ีเมืองระยองผูกช�างทรงท่ีใต�ต�นสะตือ วัดลุ*มมหาชัยชุมพล (ปMจจุบันต�นสะตือยังคงปรากฏเปAน
หลักฐาน)พระยาตากได�ปราบปรามคณะกรรมาการเมืองท่ีแข็งข�อและได�รวบรวมพลท่ีเมืองระยอง ข�าราชการ
และประชาชนผู�จงรักภักดีได�พร�อมใจกันยกย*องสถาปนาพระยาตากข้ึนเปAน “เจ�าตากสิน”  เม่ือ พ.ศ. 2310 
ณ วัดลุ*มมหาชัยชุมพล เมืองระยองนี้เองต*อมาได�เดินทัพไปตีเมืองจันทบุรี ยึดเปAนท่ีม่ันและกอบกู�อิสรภาพจาก
พม*าได�ในท่ีสุด  

1.2 ลักษณะทางกายภาพ 
1) ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิประเทศ เปAนท่ีราบชายฝMgงท่ีเกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ*งลุ*มน้ําระยองและท่ี

ลาดสลับเนินเขาและภูเขา   มีลักษณะเปAนลอนลูกคลื่นสูงตํ่าสลับกันไป  โดยมีพ้ืนท่ีทิวเขา 2 แนว  คือทิวเขา
ชะเมาทางทิศตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล 1,035 เมตรและทิวเขาท่ีอยู*ประมาณก่ึงกลางของตัวจังหวัด
เปAนแนวยาวจากอําเภอเมืองระยองข้ึนไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม*น้ําสายสั้นๆ ซ่ึงเกิดจากเทือกเขา
จันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสู*อ*าวไทย แม*น้ําท่ีสําคัญได�แก*แม*น้ําบางประกง แม*น้ําจันทบุรี แม*น้ําระยอง 
เปAนต�น ลักษณะชายฝMgงทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ*น�อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝMgง  นับเปAน
ทรัพยากรการท*องเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศ  

ท่ีตั้ง อยู*ทิศตะวันออกของประเทศไทยระหว*างเส�นรุ�งท่ี 12 – 13 องศาเหนือ และเส�นแวง 
ท่ี 101 – 102 องศาตะวันออก มีพ้ืนท่ีประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,220,000 ไร*  
อยู*ห*างจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร 
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2) ลักษณะภูมิอากาศ  
มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร�อนลมทะเลพัดผ*านตลอดป� อากาศอบอุ*นไม*ร�อนจัด 

บริเวณชายฝMgงทะเลเย็นสบาย ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว*างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกป� ในป� 2558  
1.3 ข�อมูลการปกครองและประชากร  

1) การปกครอง  
แบ*งเปAน 8 อําเภอ ได�แก* อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง อําเภอบ�านค*าย อําเภอปลวกแดง 

อําเภอบ�านฉาง อําเภอวังจันทร" อําเภอเขาชะเมา อําเภอนิคมพัฒนา ประกอบด�วย 54 ตําบล 439 หมู*บ�าน 
181 ชุมชน ด�านการปกครองท�องถ่ิน ประกอบด�วยองค"การบริหารส*วนจังหวัด 1 แห*ง เทศบาลนคร 1 แห*ง 
เทศบาลเมือง 2 แห*ง เทศบาลตําบล 27 แห*ง และองค"การบริหารส*วนตําบล 37 แห*ง  

2) โครงสร�างประชากร 
มีชาวซองเปAนชาวพ้ืนเมือง  ประชากรส*วนใหญ*ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจาย 

อยู*ท่ัวไปในชนบท ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีประชากรท้ังสิ้น 688,999 คน อําเภอท่ีมีประชากร
มากท่ีสุดคืออําเภอเมืองระยอง  จํานวน 271,460 คน  อําเภอท่ีมีประชากรน�อยท่ีสุดคืออําเภอเขาชะเมา 
มีประชากร 23,880 คน อัตราความหนาแน*นของประชากรเฉลี่ยต*อพ้ืนท่ีท้ังหมด 194 คนต*อตารางกิโลเมตร  

1.4 ข�อมูลเศรษฐกิจ  
จากข�อมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ป� 2558 

ผลิตภัณฑ"มวลรวมของจังหวัดมูลค*า 874,547 ล�านบาท  โดยมาจากภาคเกษตรกรรม 20,962 ล�านบาท  
มีแนวโน�มลดลงทุกป� และสาขาการผลิตนอกภาคเกษตรกรรม มีมูลค*ารวมสูงถึง 853,585 ล�านบาท 
มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนทุกป� มูลค*าผลิตภัณฑ"เฉลี่ยต*อหัวประชากร เท*ากับ 1,008,615 บาท/คน/ป� เปAนลาดับท่ี 1 
ของประเทศ  

เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีสาขาสําคัญ ดังนี้  
(1) สาขาเกษตรกรรม ปศุสัตว� และประมง  
สาขาการเกษตรกรรม/เพาะปลูก จากการท่ีจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ท่ีเหมาะสมต*อการทําเกษตรกรรม ทําให�จังหวัดระยองมีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญจํานวนมาก ได�แก*  
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1. ยางพารา เปAนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและเปAนพืชท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุดในจังหวัดเม่ือ
เปรียบเทียบกับพืชเศรษฐกิจสําคัญชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเปAนพืชท่ีปลูกง*ายไม*จําเปAนต�องดูแลรักษามาก อีกท้ัง
สภาพทางภูมิประเทศของจังหวัดเอ้ืออํานวยต*อการเพาะปลูก ผลผลิตส*วนใหญ*จะออกสู*ตลาดในช*วงเดือน
ตุลาคม-มกราคม  

2. มันสําปะหลัง เปAนพืชไร*ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง อําเภอท่ีปลูกมากท่ีสุดคือ
อําเภอแกลง อําเภอวังจันทร" ผลผลิตจะออกมากในช*วงเดือนธันวาคม-เมษายน และจะออกสู*ตลาดมากในช*วง
เดือนมกราคม - กุมภาพันธ"  

3. สับปะรด ปลูกมากเปAนอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ"ประมาณ 
ร�อยละ 20 ของผลผลิตท้ังประเทศ ผลผลิตออกสู*ตลาดป�ละประมาณ 250,000 ส*วนใหญ*จะส*งขายให�โรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือแปรสภาพเปAนสับปะรดกระปxองและน้ําสับปะรด  

4. ทุเรียน กระจายอยู*ในท�องท่ีอําเภอแกลง อําเภอเมืองระยอง อําเภอเขาชะเมา อําเภอ  
วังจันทร" อําเภอบ�านค*ายและอําเภอนิคมพัฒนาตามลําดับ  มีเกษตรกรท่ีเก่ียวข�องกับอาชีพทุเรียนประมาณ 
20,000 ราย  

5. เงาะ มีพ้ืนท่ีปลูกเงาะมากเปAนอันดับ 6 ของประเทศ พันธุ"ท่ีนิยมปลูก ได�แก* เงาะพันธุ"
โรงเรียน รองลงมาคือ พันธุ"สีชมพู ฤดูกาลเพาะปลูกเริ่มในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมและเก็บเก่ียวในช*วงเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม  

6. มังคุด  เปAนพืชเมืองร�อนสามารถปลูกได�ในดินเกือบทุกชนิด  ผลมังคุดมีรูปทรงและสีสัน
สวยงาม รสชาติดี มีราคาสูง เปAนท่ีนิยมบริโภคท้ังชาวไทยและชาวต*างประเทศ ได�รับฉายาว*าเปAน  
“THE QUEEN OF FRUIT” เก็บเก่ียวในช*วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  

สาขาปศุสัตว� : เกษตรกรในจังหวัดระยองมีการเลี้ยงสัตว"  เพ่ือการค�าในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะไก*และเปAด เปAนผลเนื่องจากราคาเปAนสิ่งจูงใจและการได�รับการส*งเสริมเงินกู�  จากหน*วยงานภาครัฐ 
เช*น เงินกองทุนหมู*บ�าน เงินกู�ช*วยเหลืออ่ืนๆ โดยจํานวนผู�เลี้ยงปศุสัตว"ในแต*ละอําเภอมีปริมาณแตกต*างกัน 

ประมงท่ีสําคัญ : มีชายฝMgงทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ อาชีพประมงน�าเค็มจึงเปAน
อาชีพท่ีสําคัญรวมท้ังการทําประมงน้ําจืดและน้ํากร*อย เนื้อท่ีทําการประมงทะเลประมาณ 1,500,000 ไร*  

(2) สาขาอุตสาหกรรม  
ข�อมูล ณ เดือนกันยายน 2559 มีนิคมอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมท่ีร*วมดําเนินการ

กับเอกชน เขตประกอบการอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม รวมท้ังสิ้น 25 แห*ง เนื้อท่ี
ประมาณ 100,000 ไร* มีโรงงานอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 2,959 แห*ง จํานวนคนงานรวม 171,028 คน  

(3) สาขาเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการคลัง  
ด�านรายได�การจัดเก็บรายได� ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 จัดเก็บรายได�รวมท้ังสิ้น 

144,442.6 ล�านบาท สูงกว*าช*วงเดียวกันของป� 2557 คิดเปAนร�อยละ 10.1 ส*วนในป�งบประมาณ 2559  
มียอดรวมจัดเก็บรายได�ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 มีจํานวน 131,683.2 ล�านบาท  

การนําส�งรายได� ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายได�นําส*งคลังสะสม จํานวน 82,683.3 
ล�านบาท ตํ่ากว*าช*วงเดียวกันของป� 2557 คิดเปAนร�อยละ 11.3 ส*วนในป�งบประมาณ 2559 มียอดรวมนําส*ง
รายได�ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 จํานวน 56,318.9 ล�านบาท  

 
ด�านรายจ�าย  
ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 มีการเบิกจ*ายเงินงบประมาณ จํานวน 20,526.1 ล�านบาท ตํ่า

กว*าช*วงเดียวกันของป� 2557 คิดเปAนร�อยละ -0.4 ส*วนในป�งบประมาณ 2559 มียอดรายจ*ายถึงเดือน
กรกฎาคม 2559 จํานวน 13,162.3 ล�านบาท  
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(4) สาขาการท�องเท่ียวและการบริการ  
การท*องเท่ียวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีข้ึนทุกป�แต*ก็ยังได�รับผลกระทบจากปMจจัยต*างๆ 

ในบางช*วง เช*น ปMจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และความเชื่อม่ันจากปMญหาภายในจังหวัดเอง เช*น ปMญหา
มลพิษ แต*ถึงแม�จะมีปMจจัยต*างๆ เข�ามากระทบ แต*จํานวนนักท*องเท่ียวก็ยังคงเติบโตอยู*ท่ีประมาณ 10% ต*อป� 
ในรอบป� พ.ศ. 2558 มีจํานวนนักท*องเท่ียว 4,171,188 คน แบ*งเปAนชาวไทย จํานวน 3,773,969 คน 
ชาวต*างประเทศ จํานวน 397,219 คน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 8.24 ทํารายได� 24,000 ล�านบาท  

1.5 ลักษณะทางสังคม  
1) ศิลปะและวัฒนธรรม  
(1) โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
มีแหล*งโบราณคดีท่ีมีการขุดพบหลักฐานทางประวัติศาสตร"  มาเปAนเวลาหลายพันป� 

โบราณสถานท่ีสําคัญและกรมศิลปกรได�ข้ึนทะเบียนแล�ว จํานวน 11 แห*ง ได�แก* วัดบ�านค*าย อําเภอบ�านค*าย, 
วัดบ�านเก*า อําเภอบ�านค*าย วัดป̂าประดู* อําเภอเมือง วัดลุ*ม (พระอารามหลวง) อําเภอเมือง อุโบสถเก*าวัดโขด 
(ทิมธาราม) อําเภอเมือง วัดราชบัลลังก" อําเภอแกลง วัดนาตาขวัญ อําเภอเมือง วัดสมมติเทพฐาปนาราม 
อําเภอแกลง วัดอุดมธัญญาวาส อําเภอแกลง วัดตะพงใน อําเภอเมืองและวัดเก�ง (เปAนเจดีย"เก*า) 

(2) ภาษาและวรรณกรรม คนระยองมีเสียงพูดและความหมายของคาพูดท่ีแปลกไปจาก
จังหวัดอ่ืน ถือว*าเปAนเอกลักษณ"ทางวัฒนธรรมของชาวระยอง ชาวจังหวัดระยองท่ีใช�ภาษาถ่ินของชาวระยอง
ส*วนใหญ*จะอาศัยอยู*ในเขตอําเภอบ�านค*าย อําเภอแกลงและอําเภอเมืองบางส*วน  

(3) ขนบธรรมเนียมประเพณี มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีคล�ายกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง
และยังมีธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ินท่ียังคงถือปฏิบัติกันอยู*ในบางพ้ืนท่ี ประเพณีท่ีถือได�ว*ามีเพียงแห*งเดียวใน
ประเทศไทยคือประเพณีทอดผ�าป̂ากลางน้ําท่ีปากน้ําประแสร" อําเภอแกลง  

(4) ศิลปะการแสดงท�องถ่ินท่ียังคงอนุรักษ"ไว�และสามารถแสดงในงานต*างๆ ได� เช*น การรํา
โทน ลําตัด ลิเกของชาวอําเภอแกลง การแสดงหนังใหญ*วัดบ�านดอนและยังมีศิลปะการแสดงประยุกต"ท่ีมีแห*ง
เดียวในประเทศไทย ได�แก* การแสดงหนังตะลุงคนของชาวอําเภอบ�านค*าย  

2) การศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข  
(1) การศึกษา มีสถานศึกษา 287 แห*ง แบ*งเปAนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 222 แห*ง และ

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา/เอกชน 33 แห*ง และอยู*ในการดูแลขององค"กรปกครองท�องถ่ิน 27 แห*ง อ่ืนๆ  
4 แห*ง และระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) 1 แห*ง  

(2) ศาสนา ร�อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือศาสนาอิสลามร�อยละ 4 และศาสนา
คริสต"ร�อยละ 1 ตามลําดับ ในป� พ.ศ.2558 มีวัด 271 แห*ง สํานักสงฆ" 35 แห*ง โบสถ"คริสต" 2 แห*ง มัสยิด  
9 แห*ง พระภิกษุ 3,380 รูป สามเณร 451 รูป  

(3) การสาธารณสุข แบ*งออกเปAน 2 ส*วน คือ การรักษาพยาบาล และการส*งเสริมสุขภาพ
และป_องกันโรคมีสถานพยาบาลท่ีเปAนโรงพยาบาลของรัฐ 9 แห*งโรงพยาบาลเอกชน 4 แห*ง โรงพยาบาล
ส*งเสริมสุขภาพตําบล 95 แห*ง  มี คลินิกแพทย" 277 แห*ง  

1.6. โครงสร�างพ้ืนฐาน  
1) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
(1) การไฟฟ_า 
การไฟฟ_าส*วนภูมิภาคจังหวัดระยองรับผิดชอบในการจ*ายกระแสไฟฟ_าให�จานวน 8 อําเภอ 

สถิติในป� 2558 มีผู�ใช�ไฟฟ_า 285,411 ราย  
 
 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

(2) ประปา  
มีการประปาจํานวน 6 แห*ง คือ การประปาส*วนภูมิภาค 4 แห*ง ประกอบด�วย การประปา

ระยอง การประปาปากน้ําประแสร" การประปาบ�านฉาง และการประปานิคมพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการประปา
เทศบาล 2 แห*ง คือ เทศบาลตําบลเมืองแกลงและการประปาเทศบาลตําบลปลวกแดง จํานวนผู�ใช�น้ํารวม 
117,368 ราย มีกําลังผลิตรวม 32,462,800 ลูกบาศก"เมตร  

(3) การส่ือสาร 
การสื่อสารหลักยังคงเปAนโทรศัพท"พ้ืนฐาน โดยมีผู�สัมปทานหลักคือบริษัท ทีโอที จํากัด 

(มหาชน) มีเลขหมายโทรศัพท"รวม 122,514 เลขหมาย เลขหมายส*วนใหญ*ในการทําธุรกิจ บ�านพัก และ
สถานท่ีราชการ  

การใช�คอมพิวเตอร" อินเทอร"เน็ต และโทรศัพท"มือถือ มีปริมาณเพ่ิมข้ึนในทุกประเภท 
โดยเฉพาะการใช�อินเทอร"เน็ตเพ่ิมข้ึนเปAนร�อยละ 48 ส*วนโทรศัพท"มีผู�ใช�ร�อยละ 82.74  

(4) การคมนาคมขนส�ง 
1) ทางบก สายหลัก  
- ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) 
- ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 3 (ถนนบางนา – ตราด) 
- ทางหลวงแผ*นดินหมายเลข 36 (บายพาส 36) 
- ทางหลวงจังหวัดระยองหมายเลข 344 (ถนนสายบ�านบึง-แกลง) 
- ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร"เวย") 
2) ทางรถไฟ 
มีเส�นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ*านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถึงนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด เปAนเส�นทางท่ีใช�ขนส*งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ"และสินค�าของโรงงานในบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

3) ทางอากาศ 
มีสนามบินอู*ตะเภา และท*าอากาศยานนานาชาติอู*ตะเภา ระยอง– พัทยา ท่ีรัฐบาลจะพัฒนา

เปAน แห*งท่ี 3 ต้ังอยู*พ้ืนท่ีตําบลพลา อําเภอบ�านฉาง จังหวัดระยอง ห*างจากจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตรและ
อยู*ห*างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร มีสายการบินท่ีเป�ดบริการหลักคือ ไทยแอร"เอเชีย  
แอร"เอเชีย บางกอกแอร"เวย" แอร"เอเชีย และไชน*าเซาเทิร"นแอร"ไลน"  

4) ทางน้ํา 
มีท*าเรือน้ําลึกท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพ่ือรองรับการพัฒนาด�านอุตสาหกรรม และการ

ขนส*งท่ีเกิดข้ึนตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ี  บริเวณชายฝMgงทะเลตะวันออก เปAนท*าเรือท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเป�ดบริการ ให�แก*
ผู�ประกอบการท้ังในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

 
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  

1) ทรัพยากรธรรมชาติ  
(1) แร�ธาตุ  
มีทรัพยากรแร*อยู*หลายชนิด แร*ท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดคือแร*ทรายแก�ว แร*หินอุตสาหกรรม ชนิด

หินแกรนิตเพ่ือการก*อสร�าง แร*หินประดับชนิดหินแกรนิต แร*หินประดับชนิดหินไนส" แร*หินอุตสาหกรรมชนิด 
หินไนส"เพ่ือการก*อสร�าง แร*หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ือการก*อสร�าง แร*อุตสาหกรรมและแร*เศรษฐกิจอ่ืนๆ 
ท่ีสํารวจพบ ได�แก* แร*ดินขาว แร*เฟลด"สปาร" แร*วอร"ทช" แร*ทองคํา 
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(2) ปVาไม�  
มีเนื้อท่ีป̂า 182,276 ไร* คิดเปAนร�อยละ 7.96 ของพ้ืนท่ีจังหวัด มีพ้ืนท่ีตาม พ.ร.ฎ. กําหนด

เขตอุทยานแห*งชาติ โดยแยกเปAนป̂าสงวนแห*งชาติ 8 แห*ง เนื้อท่ี 821.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 513,743 ไร* 
อุทยานแห*งชาติ 2 แห*ง  คือ อุทยานแห*งชาติเขาแหลมหญ�า-หมู*เกาะเสม็ด พ้ืนท่ี 81,875 ไร* และอุทยาน
แห*งชาติเขาชะเมา-เขาวง พ้ืนท่ี 42,400 ไร* รวมท้ังสิ้นจํานวน 198.84 ตารางกิโลเมตรหรือ 124,275 ไร* 
เขตรักษาพันธุ"สัตว"ป̂า 1 แห*ง คือ เขตรักษาพันธุ"สัตว"ป̂าเขาอ*างฤาไน พ้ืนท่ี 32,875 ไร* และสวนรุกขชาติ  
2 แห*ง คือสวนรุกขชาติเพและสวนรุกขชาติหนองสนม ป̂าส*วนใหญ*เปAนป̂าดิบแล�ง นอกจากนี้ยังมีป̂าชายเลน 
ป̂าเบญจพรรณและป̂าละเมาะ  

(3) แหล�งน้ําและการชลประทาน  
1) แม�น้ํา มีแม*น้ําท่ีสําคัญ 2 สาย ได�แก*  
-แม*น้ําระยองหรือคลองใหญ*ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีต�นน้ําเกิดจากเทือกเขา 

กองซองและเขาพนมศาสตร" ซ่ึงไหลมาตามคลองต*างๆ แล�วมารวมกันเรียกว*าคลองใหญ*และไหลลงสู*ทะเล 
ท่ีตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

-แม*น้ําประแสร" มีต�นกําเนิดจากเขาใหญ* เขาอ*างฤาไน เขาหินโรง เขาอ*างกระเด็น ไหลมา 
ตามห�วยและคลองต*างๆ หลายสาย แล�วไหลมารวมกันเรียกว*าแม*น้ําประแสร" มีความยาวประมาณ 120 
กิโลเมตร และไหลลงสู*ทะเลท่ีบ�านปากน้ํา ตําบลปากน้ําประแสร" อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

2) ลําคลอง จังหวัดระยองมีคลองต*างๆ ถึง 170 คลอง ซ่ึงมีน้ําใช�ตลอดป�ท่ีสําคัญ ได�แก*  
-คลองดอกกราย มีความยาวประมาณ 45 กิโลเมตร มีต�นน้ําจากเขาชากกล�วย  ในเขตอําเภอ

บางละมุง จังหวัดชลบุรี ไหลลงคลองหนองปลาไหลก*อนท่ีจะบรรจบกับคลองใหญ*  
-คลองโพล� มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีต�นน้ําจากเขาชมูน เขาชะเอม  และเขา

ปลายคลองโพล� ไหลลงสู*แม*น้ําประแสร"ท่ีบ�านท*ากระชาย อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
-คลองทับมา มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร มีต�นน�าจากเทือกเขาต*างๆ เช*น เขาจอมแห 

เขาเกตุ เขากระบอก ซ่ึงไหลมาตามห�วยและคลองต*างๆ รวมกันเรียกว*าคลองทับมาและไหลลงสู*แม*น้ําระยองท่ี
บ�านเกาะกลอย อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

-คลองระโอก มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีต�นน้ําจากเทือกเขาชะเมาซ่ึงไหลมาตาม
คลองต*างๆ เช*น คลองเขาจุด คลองสะท�อนและคลองน้ําเปAน ไหลมารวมกันเรียกว*าคลองระโอกและไหลลงสู*
คลองโพล�ท่ีบ�านเนินสุขสาราญ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

3) แหล�งน้ําใต�ดิน แหล*งน้ําใต�ดินมีคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพดี ครอบคลุมพ้ืนท่ีอําเภอ
เมืองระยอง อําเภอแกลงและอําเภอวังจันทร"  

4) การชลประทาน จังหวัดระยองมีการพัฒนาแหล*งน้ําเพ่ือใช�สําหรับการเกษตรกรรม  
การอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรม มีโครงการขนาดใหญ*และขนาดกลาง จํานวน 5 โครงการ สามารถเก็บ
กักน้ําได� 542.65 ล�าน ลบ.ม.และมีพ้ืนท่ีชลประทานได�รับประโยชน" 201,700 ไร* แบ*งเปAน 3 ประเภท
หลักๆ ตามวัตถุประสงค" ดังนี้ 

(4.1) โครงการชลประทานเพ่ือการอุตสาหกรรมมีจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการอ*างเก็บ
น้ําหนองปลาไหลและอ*างเก็บน้ําดอกกราย  

(4.2) โครงการชลประทาน เพ่ือป_องกันน้ําเค็มและอุทกภัยและเก็บกักน้ํา  มีจํานวน  
6 โครงการ คือ โครงการป_องกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บ�านค*าย อ*างเก็บน้ําดอกกราย อ*างเก็บน้ําหนองปลา-
ไหล อ*างเก็บน้ําคลองระโอกและโครงการป_องกันน้ําเค็มลุ*มแม*น้ําประแสร"  
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(4.3) โครงการชลประทานเพ่ือการเกษตรจังหวัดระยอง มีจานวน 5 โครงการ คือ โครงการ
ป_องกันอุทกภัยจังหวัดระยอง บ�านค*าย อ*างเก็บน้ําหนองปลาไหล อ*างเก็บน้ําคลองระโอกและโครงการป_องกัน
น้ําเค็มลุ*มแม*น้ําประแสร"  

2. วิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ  
1. ด�านเศรษฐกิจโดยรวม ณ เดือนกันยายน 2559  

1) ด�านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยองป� 2559 คาดว*าขยายตัว 
ร�อยละ 0.9 เพ่ิมข้ึนมาจากปMจจัยบวกจากท่ีหดตัวร�อยละ -2.4 ในป� 2558 โดยมีการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรมและภาคบริการเปAนแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญ  

ด�านอุปทาน (การผลิต) คาดว*าเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ขยายตัวร�อยละ 4.4 เพ่ิมจากป�ก*อน
ร�อยละ 2.0 การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว*าจะขยายตัวร�อยละ 5.3 เพ่ิมจากป�ก*อน ร�อยละ 2.4 สะท�อน
จากปริมาณการใช�ไฟฟ_า ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม และจํานวนโรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการฟ̀aนตัวของ
เศรษฐกิจโลกท่ีคาดว*าจะส*งสัญญาณดีข้ึนอย*างช�าๆ อุตสาหกรรมท่ีลงทุนมาก 3 อันดับแรก คือ อุตสาหกรรม
เคมี อุตสาหกรรมขนส*ง และอุตสาหกรรมป�โตรเคมี ภาคบริการคาดว*าจะขยายตัวร�อยละ 4.4 เพ่ิมข้ึนจาก 
ป�ก*อนท่ีขยายตัว ร�อยละ 0.3 ตามภาวะการค�าส*ง การค�าปลีกและการขนส*ง ด�านการท�องเท่ียวคาดว*าจํานวน
นักท*องเท่ียว  และอัตราเข�าพักโรงแรมขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากมาตรการกระตุ�นการท*องเท่ียวของรัฐบาล  และการ
ท*องเท่ียวแห*งประเทศไทย และนโยบายรัฐบาลท่ีมุ*งเน�นสร�างความยั่งยืนให�กับการท*องเท่ียวเน�นคุณภาพ 
ขณะท่ีภาคเกษตรกรรม คาดว*าจะหดตัวร�อยละ -9. หดตัวจากป�ก*อนท่ีขยายตัวร�อยละ 8.0 จากปริมาณการ
ผลิตสับปะรดท่ีคาดว*าจะหดตัว จากการท่ีเกษตรกรรื้อถอนสับปะรดท่ีปลูกในสวนยางพารา และมีการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเปAนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ส*วนทุเรียนมีปริมาณลดลงเนื่องจากอากาศแปรปรวน ส*วนผลผลิต
ยางพาราท่ีเพ่ิมข้ึนเนื่องจากพ้ืนท่ีกรีดยางพาราเพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีแล�ว แม�ว*าจะประสบปMญหาราคายางตกตํ่าลง
อย*างต*อเนื่อง  

ด�านอุปสงค� (การใช�จ�าย) ภายในจังหวัดคาดว*าจะหดตัวร�อยละ -3.0 ปรับตัวดีข้ึนจากท่ี   
หดตัวร�อยละ -7.0 การบริโภคภาคเอกชนจะหดตัวร�อยละ -9.1 จากผลการจัดเก็บภาษีการนําเข�ากลุ*ม
น้ํามันดิบและปริมาณรถยนต"จดทะเบียนใหม*ลดลง ขณะท่ีภาคการลงทุนขยายตัวร�อยละ 1.7 ปรับตัวดีข้ึนจาก
ท่ีหดตัวร�อยละ -2.7 ตามการฟ̀aนตัวของเศรษฐกิจโลก และมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจ ส*วนการใช�จ�ายภาครัฐ
คาดว*าจะขยายตัวร�อยละ 0.04 ชะลอตัวจากป�ก*อนท่ีขยายตัวร�อยละ 4.5 ตามผลการเร*งรัดการเบิกจ*าย
งบประมาณ การอัดฉีดเงินผ*านมาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจของรัฐบาล  

2) ด�านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ_อท่ัวไปในป� 2559 คาดว*าจะอยู*ท่ี
ร�อยละ 0.1 ต*อป� หดตัวจากป�ก*อนตามราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีก ในประเทศโดยเฉลี่ยลดลงอย*างต*อเนื่อง
ตามราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ประกอบกับแรงกดดันระดับราคาจากทางด�านอุปสงค"ยังอยู*ในระดับตํ่า 
เนื่องจากการฟ̀aนตัวทางเศรษฐกิจยังเปAนไปอย*างค*อยเปAนค*อยไปสาหรับการจ�างงานคาดว*าตลอดท้ังป� มีจานวน 
546,450 คน 

3) ปAจจัยเส่ียงด�านเศรษฐกิจในป+ 2559 ของจังหวัดระยอง  
(1) ปMญหาภัยแล�งท่ียาวนาน และราคาสินค�าเกษตรตกตํ่า มีผลทําให�กําลังซ้ือภาคเกษตรลดลง  
(2) สัดส*วนหนี้สินของครัวเรือนท่ีอยู*ในระดับสูง มีผลทําให�อํานาจซ้ือของภาคครัวเรือนลด

ตํ่าลง ประกอบกับสถาบันการเงินเพ่ิมความเข�มงวดในการปล*อยสินเชื่อ  
(3) ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีทรงตัวอยู*ในระดับตํ่า  เม่ือเทียบกับช*วงเดียวกันของป�ท่ีแล�ว

โดยเฉพาะข�าวและยางพารา  รวมถึงภาวะภัยแล�งท่ีเกิดข้ึนอยู*ในปMจจุบันท่ีส*งผลต*อผลผลิตทางการเกษตร ส*งผล
ให�รายได�ของเกษตรกรทรงตัวอยู*ในระดับตํ่าทําให�กําลังซ้ือท่ัวไปในต*างจังหวัดขยายตัวไม*มากนัก  

(4) เศรษฐกิจโลกมีความไม*แน*นอนและตลาดการเงินโลกมีความผันผวนมากข้ึน  
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(5) การเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝง ทําให�เกิดปMญหาการใช�ทรัพยากรด�านสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการไม*เพียงพอ  

4) ปAจจัยสนับสนุนสําหรับเศรษฐกิจในป+ 2559 ของจังหวัดระยอง ท่ีต�องติดตามอย*าง
ต*อเนื่อง  

(1) การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานของรัฐบาล  
-โครงการก*อสร�างมอเตอร"เวย"สายพัทยา –มาบตาพุด  
-โครงการพัฒนาท*าอากาศยานอู*ตะเภาให�เปAนท*าอากาศยานพาณิชย"แห*งท่ี 3 เพ่ือผลักดัน

ประเทศไทย  ให�เปAนศูนย"กลางการขนส*งทางอากาศของภูมิภาค และรองรับการเป�ดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และแบ*งเบาผู�โดยสารจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง  

-โครงการลงทุนในระบบรถไฟรางคู*ขนาดมาตรฐาน (Standard Gauge) เส�นทางหนองคาย-
นครราชสีมา-ท*าเรือแหลมฉบัง-มาบตาพุด ระยะทาง 737 กิโลเมตร เปAนการพัฒนาโครงข*ายทางรถไฟ        
ท่ีทันสมัยท่ีเชื่อมต*อกับรถไฟความเร็วสูงจากตอนใต�ของประเทศจีนท่ีเมืองเวียงจันท" ประเทศลาว  

(2) การเป�ดตัวห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ*ในจังหวัดระยอง เช*น ห�างเซ็นทรัลพลาซ*า ซ่ึงจะช*วย
ส*งเสริมกิจการของผู�ประกอบการรายย*อยในจังหวัดโดยเป�ดโอกาสให�เข�ามามีส*วนร*วม มากข้ึน  

(3) มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีมีอย*างต*อเนื่อง  
2. ด�านการเกษตร  

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดมีแนวโน�มลดลงทุกป� พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด ได�แก* 
ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง ข�าว ปาล"มน้ํามัน อ�อย ผลไม�ต*าง ๆ เช*น ทุเรียน เงาะ และ มังคุด มีการปลูก
น�อยลง พืชท่ีปลูกมาก ได�แก* ยางพาราและสับปะรด ส*วนด�านการประมง มีชายฝMgงทะเลยาวประมาณ 100 
กิโลเมตรเศษ มีเนื้อท่ีทําการประมงทะเล ประมาณ 1.5 ล�านไร* และเนื้อท่ีทําการประมงน้ําจืด ประมาณ 
63,080 ไร* ปMญหาทางด�านการเกษตรท่ีผ*านมามักจะประสบปMญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า เกือบ
ทุกป� รวมท้ังในช*วงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต มีผลผลิตจํานวนมากออกสู*ตลาดพร�อมๆ กัน ทําให�ผลผลิตล�นตลาด 
เกษตรกรต�องเร*งขายทําให�สินค�าเกษตรมีราคาตกตํ่า  ซ่ึงทุกส*วนก็ได�ร*วมมือกันแก�ไขปMญหาได�อย*างดียิ่ง   
โดยดําเนินมาตรการควบคุมคุณภาพผลผลิต  ดําเนินการอย*างเข�มข�นกับโครงการต*างๆ  ได�แก* โครงการส*งเสริม
การผลิตพืชปลอดภัยและได�มาตรฐาน  โครงการส*งเสริมการปรับปรุงคุณภาพมังคุดผิวมัน เปAนต�น นอกจากนี้ 
ยังส*งเสริมให�มีกิจกรรมการป_องกันแก�ไขปMญหาทุเรียนด�อยคุณภาพออกสู*ตลาด การส*งเสริมการบริโภคผลไม�
คุณภาพโดยการกระจายผลผลิต  จัดกิจกรรมส*งเสริมการจําหน*ายผลไม�คุณภาพ  เพ่ือให�เกษตรกรสามารถ
นําไปจําหน*ายนอกแหล*งผลิต เช*น ส*งเสริมให�มีการจัดกิจกรรม/เทศกาลส*งเสริมการบริโภคผลไม�คุณภาพ ท้ังใน
ตลาดกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคอ่ืนๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เปAนต�น  และท่ีได�รับความนิยมอย*างสูง คือ การ
เป�ดสวนผลไม�ส*งเสริมท*องเท่ียวเชิงเกษตร และ Homestay 

1) ปริมาณยางพาราในป� 2559 คาดว*าจะขยายตัวร�อยละ 4.4 ตามท่ีต�นยางท่ีปลูกต้ังแต*ป� 
2553 เริ่มมีผลผลิต คาดว*าราคายางพาราของจังหวัดระยอง เฉลี่ยอยู*ท่ี 42,125 บาท/ตัน ลดลงจากป�ก*อน 
ท่ีราคาเฉลี่ยอยู*ท่ี 44,885 บาท/ตัน หรือลดลงร�อยละ -6.2 หลังจากท่ีผู�ใช�ยางรายใหญ* เช*น จีน ยุโรป 
สหรัฐฯ และญ่ีปุ^น ประสบปMญหาทางด�านเศรษฐกิจภายใน  

2) ปริมาณสับปะรด ในป� 2559 คาดว*าจะหดตัวร�อยละ -13.8 ตามพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีลดลง 
ราคาสับปะรดจังหวัดระยอง คาดว*าสับปะรดจะมีราคาเฉลี่ยอยู*ท่ี 10,840 บาท/ตัน เพ่ิมข้ึนจากป� 2557  
ท่ีราคาอยู*ท่ี 10,381 บาท/ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร�อยละ 4.4 จากปริมาณผลผลิตออกสู*ตลาดไม*เพียงพอต*อความ
ต�องการของโรงงาน  

3) ผลไม�อ่ืนๆ ได�ดําเนินมาตรการป_องกันแก�ไขปMญหาอย*างเข�มข�น ทําให�ในป�หน�าจะไม*มี
ปMญหา ประกอบกับการได�รับความนิยมอย*างมากในการเป�ดสวนให�นักท*องเท่ียวเยี่ยมชมและรับประทานผลไม�
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ในป�หน�าคาดว*าจะมีเพ่ิมเติมอีกหลายสวนทําให�แต*ละสวนมีความต�องการผลไม�เพ่ิมข้ึน  ดึงให�ราคาผลไม�มีราคา
สูงเช*นกัน  

การวิเคราะห"ศักยภาพทางด�านความสามารถในการปลูก พบว*าจังหวัดมีพืชท่ีสามารถปลูกได�
ผลผลิตดีจํานวนมาก แต*ยังปลูกจํานวนน�อย ควรมุ*งเน�นด�านคุณภาพมากกว*าปริมาณ  

3. ด�านอุตสาหกรรม  
คาดว*าการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองจะเติบโตข้ึนอีกมาก  เนื่องจากนโยบาย

รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของต*างชาติ  หรือผู�ประกอบการในประเทศต*อเนื่องจากโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝMgง
ทะเลตะวันออก (EASTERN SEABOARD) เปAนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) ปMจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณชายฝMgงทะเลตะวันออกเปAนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศทุกชนิด มีเม็ดเงิน เงินลงทุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมมูลค*า 1.9 ล�านล�านบาท 
ร�อยละ 36 ของประเทศ การบริหารโครงการในอดีตรัฐบาลได�ออกกฎหมายจัดต้ังสํานักงานบริหารพ้ืนท่ีพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีสเทิร"นซีบอร"ด รัฐบาลมองเห็นศักยภาพทางด�านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 
จึงมีแนวคิดท่ีจะสร�างเมืองใหม*ในภาคตะวันออกรองรับการลงทุนท้ังในและต*างประเทศ จึงได�มีโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  

กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development) ให�เปAนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน ดําเนินการใน ๓ จังหวัดภาค
ตะวันออก ได�แก* จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยมีเป_าหมายพัฒนาให�เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกเปAนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน มีการส*งเสริม 10 อุตสาหกรรม
เป_าหมาย ในพ้ืนท่ี 30,000 ไร* (พัฒนา 5 อุตสาหกรรมเดิม เพ่ิมเติม 5 อุตสาหกรรมใหม*) แต*ต�อง 
ใช�เทคโนโลยีข้ันสูงและเปAนอุตสาหกรรมแห*งอนาคต  ให�สิทธิประโยชน"ทางการลงทุนระดับสูงเปAนพิเศษ พร�อม
สิ่งอํานวยความสะดวกในการประกอบการพร�อมมูล และผลักดันให�เกิดการลงทุนเปAนพ้ืนท่ี ให�เกิดความเข�มแข็ง 
กระจายไปในพ้ืนท่ีท่ีเปAนฐานการผลิตเดิมของแต*ละอุตสาหกรรมให�เปAนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 

ในส*วนของจังหวัดระยองกําหนดให�เปAนเมืองอุตสาหกรรมป�โตรเคมี และอุตสาหกรรมพลังงาน 
พ้ืนท่ีมาบตาพุดเปAน 1 ใน 5 ด�านอุตสาหกรรมป�โตรเคมีในทวีปเอเชีย และศูนย"กลางด�านโรงกลั่นน้ํามันและ
พลังงานในประเทศไทยพัฒนาสู*การเปAนศูนย"กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-polis)  

ประโยชน"ท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดเป_าหมายจะได�รับ เบ้ืองต�นเชื่อว*าจะมีการลงทุนกว*า 
1.5 ล�านล�านบาท ภายในระยะเวลา 5 ป� แบ*งเปAนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป_าหมาย จํานวน 500,000 
ล�านบาท การลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐาน 400,000 ล�านบาท การก*อสร�างเมืองใหม* โรงพยาบาล โรงเรียน  
ท่ีอยู*อาศัย 400,000 ล�านบาท การท*องเท่ียวคุณภาพ/เชิงคุณภาพอีก 200,000 ล�านบาท  

4. ด�านการท�องเท่ียว  
ท่ีผ*านมาได�ดําเนินการพัฒนาควบคู*กับการแก�ไขปMญหาต*างๆ การคืนธรรมชาติชายหาดระยอง

สร�างความสุขให�ประชาชนจากการท่ีจังหวัดระยองมีหาดจํานวน 25 หาด (อําเภอเมือง 19 หาด บนเกาะเสม็ด 
9 หาด อําเภอแกลง 3 หาด อําเภอบ�านฉาง 3 หาด) ได�มีการจัดระเบียบผู�ประกอบการชายหาดทุกกลุ*มอาชีพ 
ท้ังร�านค�าและการบริการ  การจัดระเบียบร*มและเตียงผ�าใบและการบริการอ่ืนๆ  ปรับแต*งภูมิทัศน"  การรักษา
ความสะอาดบริเวณชายหาด  และความสะอาดบริเวณร�านค�าหรือสถานประกอบการ  นอกจากนั้นการจัด
กิจกรรมอย*างต*อเนื่องตลอดท้ังป�ตลอดทุกเดือนนี้  จังหวัดระยองได�มุ*งเน�นการเชื่อมต*อด�านการท*องเท่ียวกับ
ภาคอ่ืนๆ เช*น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ภาควัฒนธรรม เนื่องจาก  

1) เปAนแหล*งศึกษาดูงานทางด�านอุตสาหกรรม มีการพัฒนา Industrial Tourism โดยมีการ
ร*วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  ในการเป�ดให�ผู�สนใจเข�าศึกษาดูงาน  และเรียนรู�การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  
การดูงานท*าเรือขนถ*ายสินค�า และโดยเฉพาะในด�าน Green Industry การเรียนรู�การจัดการสิ่งแวดล�อม  
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2) เปAนแหล*งปลูกผลไม�เมืองร�อนท่ีมีชื่อเสียง แหล*งปลูกผลไม�เมืองร�อนขนาดใหญ* และ 
มีชื่อเสียงของประเทศ ผลไม�ท่ีนิยมปลูกในจังหวัดระยอง ได�แก* ทุเรียน มะม*วง มังคุด สับปะรด เงาะ เปAนต�น  

3) มีศิลปวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ" มีสําเนียงภาษาท�องถ่ินเปAนของตนเอง และมีอาหารท�องถ่ิน
ท่ีมีความเปAนเอกลักษณ" เช*น หมูชะมวง แกงส�มผักกระชับ มีศิลปะการแสดงท�องถ่ินของระยองท่ีมีชื่อเสียง 
ได�แก* การแสดงหนังใหญ*วัดบ�านดอน การแสดงลําตัด การแสดงหนังตะลุงคน  

จํานวนนักท*องเท่ียวในป� 2559 คาดว*าจะมีจํานวนท้ังสิ้น 7,804,453 คน โดยได�รับแรง
สนับสนุนจากมาตรการกระตุ�นการท*องเท่ียวจากหน*วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนท่ีมีการจัดกิจกรรม 
ประกอบกับอัตราค*าน้ํามันท่ีปรับตัวลดลง  ส*งผลให�นักท*องเท่ียวเดินทางด�วยรถยนต"มาจังหวัดระยองมากข้ึน 
ทําให�อัตราเข�าพักโรงแรมมีถึงร�อยละ 69.2  

ในขณะท่ีจังหวัดได�ดําเนินนโยบายอย*างต*อเนื่อง เช*น  
1. การจัดทําแบรนด�การท�องเท่ียวจังหวัดระยอง (Rayong Branding) คือ Surprise 

Rayong สื่อถึงความสดใส สดชื่น สร�างสรรค" มีกําลังใจ ซ่ึงจะนําไปใช�ในกิจกรรมท้ังหลายของระยองต*อไป  
จะทําให�ภาพการท*องเท่ียวของจังหวัดระยองมีความชัดเจน และเปAนท่ีแพร*หลายมากข้ึน  

2. การพัฒนาเป0นไมซ�ซิตี้ (MICE City) ได�ร*วมกับสํานักงานส*งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (สสปน.) จัดทําแผนไมซ"ซิต้ี ขณะนี้ได�จัดส*งแผนยุทธศาสตร"ฯ ให�กับ สสปน.แล�ว หากเข�าสู* MICE 
CITY เต็มรูปแบบ จะทําให�มีกลุ*มนักท*องเท่ียวคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3. การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวใหม� ท่ีได�รับความสําเร็จอย*างสูง เช*น ทุ*งโปรงทอง ส*วนแหล*ง
ท*องเท่ียวต*อไปท่ีควรจะได�รับการพัฒนา เช*น สะพานรักษ"แสม ท่ียังไม*เปAนท่ีรู�จักมากนัก และบริเวณโดยรอบ 
ยังขาดสิ่งอํานวยความสะดวก เช*น ห�องน้ํา ป_ายบอกทาง หัวแหลมปากคลองแกลง และเจ�าพ*อโต�ะกง เปAนต�น  

ถึงแม�การท*องเท่ียวจะเติบโตอย*างรวดเร็ว  แต*การวิเคราะห"พฤติกรรมของนักท*องเท่ียว
ต*างชาติ พบว*าจังหวัดระยองยังไม*เปAนท่ีรู�จักในฐานะเมืองแห*งการท*องเท่ียวมากนัก แต*สําหรับนักท*องเท่ียวไทย
ยังมีการเติบโตได�อีกมาก ซ่ึงจะต�องมีการเตรียมการในหลายๆ ด�าน ท้ังเรื่องสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก 
บุคลากรเพ่ือรองรับ  

5. ด�านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม  
1) ทรัพยากรปVาไม� จังหวัดระยองมีเนื้อท่ีตาม พ.ร.บ. ป̂าสงวนแห*งชาติและ พ.ร.ฎ. กําหนด

เขตอุทยานแห*งชาติ จํานวน 821.99 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีป̂าไม�ของจังหวัดระยองเหลือประมาณ 313 
ตารางกิโลเมตร หรือ 195,498 ไร* ร�อยละ 8.81 ของพ้ืนท่ีจังหวัด ในส*วนท่ีเปAนภูเขาสูงชันมีปMญหาการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป̂าไม�  เพ่ือยึดถือครอบครองท่ีดินเพ่ืออยู*อาศัยและ / หรือทําเกษตรกรรมก็ยังคงมีอยู*บ�าง 
ส*วนอุทยานแห*งชาติเขาแหลมหญ�า – หมู*เกาะเสม็ดและสวนรุกขชาติเพ เนื่องจากเปAนแหล*งท*องเท่ียวท่ีสําคัญ
ของจังหวัดระยอง  มีการบุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใช�ประโยชน"ร*วมกัน  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบนเกาะเสม็ด  
และชายทะเลอย*างมาก  

2) สถานการณ�คุณภาพอากาศ ป� ๒๕๕๘ ต้ังแต*เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ พบสาร
เบนซินมีการเกินค*าเฝ_าระวังสําหรับสารเบนซินในเวลา ๒๔ ชั่วโมง (กําหนดไว�ไม*เกิน ๗.๖ ไมโครกรัมต*อ
ลูกบาศก"เมตร) จํานวน ๒ ครั้ง สําหรับสารอินทรีย"ระเหยง*ายชนิดอ่ืนไม*พบว*ามีการเกินค*าเฝ_าระวังฯ โดยเม่ือ
เปรียบเทียบกับค*ามาตรฐานสารอินทรีย"ระเหยง*ายในบรรยากาศท่ัวไปในเวลา ๑ ป� พบ  

-สารเบนซิน เกินค*ามาตรฐานค*าสารอินทรีย"ระเหยง*ายในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา ๑ ป� 
เกือบทุกจุดตรวจวัด ส*วนใหญ*มีแนวโน�มลดลง มีเพียงบางจุดตรวจวัดท่ีมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ*านมาเล็กน�อย  

-สาร ๑, ๓ – บิวทาไดอีน เกินค*ามาตรฐานฯ ท่ีบริเวณสถานีตรวจวัดท่ีอยู*ใกล�กับพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรม ส*วนใหญ*มีแนวโน�มลดลงค*อนข�างชัดเจน ยกเว�นสถานีตรวจวัดท่ีอยู*ใกล�เคียงนิคมอุตสาหกรรม
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อาร" ไอ แอล โดยบางสถานีท่ีเคยพบเกินค*ามาตรฐานฯ ในป�ท่ีผ*านมาอย*างต*อเนื่องมีแนวโน�มว*าจะอยู*ในเกณฑ"
ค*ามาตรฐาน  

-สาร ๑, ๒ – ไดคลอโรอีเทน เกินค*ามาตรฐานฯ ท่ีสถานีตรวจวัดท่ีต้ังอยู*ใกล�กับพ้ืนท่ีนิคม
อุตสาหกรรม และมีจํานวนสถานีท่ีเกินมาตรฐานฯ เพ่ิมข้ึนจากป�ท่ีผ*านๆ มา ส*วนใหญ*มีแนวโน�มลดลงยกเว�น
สถานีตรวจวัดท่ีอยู*ใกล�เคียงนิคมอุตสาหกรรม อาร" ไอ แอล  

กรมควบคุมมลพิษติดตามตรวจสอบสถานการณ"คุณภาพอากาศในบรรยากาศในพ้ืนท่ีอย*าง
ต*อเนื่อง โดยเฝ_าระวังและแจ�งเตือนผลการตรวจวัด VOCs ท่ีพบค*าสูงเกินค*าเฝ_าระวัง 24 ชั่วโมง ซ่ึงจังหวัด
ระยอง หน*วยงานกํากับดูแล และหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องดําเนินการหาสาเหตุและควบคุมการระบายสารดังกล*าว
จากแหล*งกําเนิดอย*างต*อเนื่อง รวมท้ังขอความร*วมมือผู�ประกอบการ และท*าเรือกลุ*มท่ีเก่ียวข�องกับสารเบนซิน 
สาร 1,3–บิวทาไดอีน และสาร 1,2–ไดคลอโรอีเทน ต�องป_องกัน ควบคุม ลดการรั่วซึม และลดการระบาย
สารอินทรีย"ระเหยง*าย จากแหล*งกําเนิด ท้ังนี้ สถานการณ"สารอินทรีย"ระเหยง*ายในหลายสถานีท่ียังคงเปAน
ปMญหา อาจมีสาเหตุส*วนหนึ่งมาจากแหล*งกําเนิดมลพิษบางประเภท  ท่ียังไม*มีมาตรฐานหรือมาตรการในการ
ควบคุม การระบายสารอินทรีย"ระเหยง*าย เช*น ถังกักเก็บสารเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิง ท*าเรือท่ีมี การเก็บรักษา 
ขนถ*าย และ/หรือขนส*งน้ํามันเชื้อเพลิงและสารเคมี และโรงกลั่นน้ํามัน 
 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดการน้ําของจังหวัดระยองแบ*งตามสภาพทางลุ*มน้ํา 
ออกเปAนลุ*มน้ําหลักได� 2 พ้ืนท่ีลุ*มน้ํา ได�แก* พ้ืนท่ีลุ*มน้ําคลองใหญ* (แม*น้ําระยอง) ขนาดพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 
1,800 ตร.กม. ประกอบด�วย อ*างเก็บน้ําดอกกราย อ*างเก็บน้ําหนองปลาไหล และอ*างเก็บน้ําคลองใหญ* พ้ืนท่ี
ลุ*มน้ําประแสร" ขนาดพ้ืนท่ีรับน้ําประมาณ 1,500 ตร.กม. ประกอบด�วย อ*างเก็บน้ําประแสร"และอ*างเก็บน้ํา
คลองระโอก  

จากผลการประเมินความต�องการใช�น้ําเพ่ือกิจกรรมต*าง ๆ จังหวัดระยอง  มีความต�องการใช�
น้ําท้ังสิ้นป�ละ 1,315.23 ล�านลูกบาศก"เมตร และจะเพ่ิมข้ึนเปAนป�ละ 1,338.80 และ 1,423.55 ล�าน
ลูกบาศก"เมตร ในระยะ 5 และ 10 ป� ตามลําดับ  

จากข�อมูลหมู*บ�านในจังหวัดระยองมีจานวน 399 หมู*บ�านและข�อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล�งของ
จังหวัดระยอง พบว*าพ้ืนท่ีส*วนใหญ*มีปMญหาภัยแล�งอยู*ในระดับตํ่า มีบางส*วนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีๆ ห*างไกลแหล*งน้ํา
ท่ีเปAนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล�งระดับปานกลางถึงระดับสูง  

กรณีของน้ําท*วม เนื่องจากมีแม*น้ําระยองและลําคลองเปAนทางรวมน้ําจากแหล*งต*างๆ ในพ้ืนท่ี
เพ่ือไหลลงสู*ทะเล ดังนั้นเม่ือเกิดสภาวะฝนตกหนักในช*วงฤดูฝน ประกอบกับการเกิดสภาวะน้ําป̂าไหลหลาก  
ทําให�เกิดภาวะน้ําไหลล�นตลิ่งและท*วมในพ้ืนท่ีบริเวณตลิ่งและท่ีลุ*ม  นอกจากนี้การใช�ท่ีดินของราษฎรในพ้ืนท่ี 
เช*น การถมท่ี การบุกรุกป̂าต�นน้ําเพ่ือทําสวนยางและการสร�างอาคารรุกล้ําลําน้ําก็เปAนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�
ปMญหาอุทกภัยรุนแรงข้ึน โดยเฉพาะอย*างยิ่งบริเวณคลองทับมา  

 
4) การจัดการขยะ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 1,000 ตันต*อวัน การดําเนินการท่ีสําคัญ

คือการดําเนินโครงการก�อสร�างศูนย�กําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยองควบคู�กับการพัฒนา
โครงการสู�เทคโนโลยีการแปลงขยะเป0นพลังงาน ได�ลงนามในบันทึกข�อตกลงความร*วมมือในโครงการบริหาร
จัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยองโดยแปลงขยะเปAนพลังงาน การพัฒนาระบบกําจัดขยะไปสู*เทคโนโลยีการ
แปลงขยะเปAนพลังงาน(Waste to Energy) โครงการดังกล*าวมุ*งเน�นการคัดแยกขยะเพ่ือนําไปผลิตเปAน
เชื้อเพลิง (RDF) โดยให�เอกชนเปAนผู�ลงทุนในการจัดหาพร�อมกับติดต้ังเครื่องจักรและอุปกรณ"ในระบบการแปลง
ขยะมูลฝอยให�เปAนพลังงาน จะทําให�สถานการณ"ขยะของจังหวัดระยองดีข้ึน  
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6. ด�านความม่ันคง  
จังหวัดระยองเปAนจังหวัดชายทะเล ภัยคุกความม่ันคงส*วนใหญ*เปAน “ภัยคุกคามรูปแบบใหม* 

“Non-Traditional Threat” เปAนภัยคุกคามในทุกๆ มิติ ท่ีไม*ใช*ภัยคุกคามเฉพาะมิติด�านทางการทหาร 
ปMจจุบันและอนาคต ภัยคุกคามสําคัญท่ีมีผลกระทบต*อความอยู*ดีกินดีและคุณภาพชีวิตของประชาชน ท่ีจะต�อง
ได�รับการแก�ไขโดยเร*งด*วน ได�แก*  

1) ด�านยาเสพติด สถานการณ"ยาเสพติดของจังหวัดระยองอยู*ในระดับไม*รุนแรงไม*พบการ
ผลิตในพ้ืนท่ีมีผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติดกระจายตัว  อยู*ในทุกพ้ืนท่ีของอําเภอ  สถานการณ"การแพร*ระบาดของ 
ยาเสพติดสามารถควบคุมได� โดยไม*ส*งผลกระทบต*อการดํารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน แต*เนื่องจากปMญหา
ยาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจําเปAนต�องมีการดําเนินการอย*างต*อเนื่อง เพ่ือไม*ให�ปMญหายาเสพติด
ขยายตัวมากข้ึน  ประกอบกับสถานการณ"ยาเสพติดในปMจจุบันเริ่มปรากฏปMญหาเพ่ิมมากข้ึน  ยังคงมีบางพ้ืนท่ี 
ท่ีควรให�ความสนใจเปAนพิเศษและต�องเร*งรัดดําเนินการแก�ไขปMญหาพ้ืนท่ีเสี่ยงต*อการแพร*ระบาด  และ 
แหล*งม่ัวสุม พ้ืนท่ีแพร*ระบาด ได�แก* อําเภอเมืองระยอง อําเภอแกลง อําเภอนิคมพัฒนา อําเภอปลวกแดง และ
มาบตาพุด เครือข*ายกลุ*มการค�า ได�แก* เครือข*ายกลุ*มผู�ต�องหาพ�นโทษ หรือได�รับการพักการลงโทษแล�วมาจับ
กลุ*มรวมกันค�ายาเสพติด 

2) ประชากรแฝง จากการสํารวจจํานวนประชากรแฝงโดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ พบว*าเม่ือป� พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจานวน 455,138 คน 
ดังนั้น เม่ือเปรียบเทียบพบว*าผู�ประกันตนท่ีไม*ได�ย�ายทะเบียนราษฎร"  มีจํานวนถึง 253,414 คน หรือคิดเปAน
ร�อยละ 23.7 ของประชากรแฝงท้ังจังหวัด โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองมาบตาพุดมีจํานวน 106,101 คน 
ซ่ึงสูงกว*าประมาณ 1 เท*าของจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร" คาดว*าประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนเปAน 796,510 คนเปAนอย*างน�อยในป� 2560 โดยมีสัดส*วนประชากรแฝงท่ีเพ่ิมข้ึนอย*าง
ต*อเนื่อง จะต�องมีแผนการรองรับสัดส*วนความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงได�มีการการรณรงค"ให�ย�ายทะเบียนบ�านมาท่ี
จังหวัดระยอง ซ่ึงดําเนินการมาระยะหนึ่งแล�ว  

3. การพัฒนาดัชนีช้ีวัดระดับจังหวัดและการประเมินผลกระทบต�อศักยภาพและทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดระยอง (SWOT Analysis)  

3.1 จัดทําตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด / (PPIR : Provincial Performance Index 
/Ranking)  

เปAนการจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ประเทศ  โดยเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดการพัฒนาของประเทศ  และตัวชี้วัดการพัฒนาของแต*ละจังหวัด  ในเชิงสถิติแล�วนามาวิเคราะห"  และ
หาแนวทางการเพ่ือนํามาปรับยุทธศาสตร"ของแต*ละจังหวัดให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ประเทศ  โดยแบ*งเปAน 
4 ด�านตามยุทธศาสตร"ประเทศ จํานวน 24 ตัวชี้วัด  
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รูปตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดระยอง 
 
 

 

จังหวัดระยอง 
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3.2 ผลการวิเคราะห�การพัฒนาดัชนีช้ีวัดระดับจังหวัด (Provincial Performance Index 
/Ranking – PPIR) 

1) มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง  
ภาพรวมสูงกว*าค*ากลางของประเทศมาก  ท่ีผ*านมาความยากจนของชาวจังหวัดระยอง      

ลดน�อยลงไปมาก  แต*สิ่งท่ีจังหวัดจะต�องปรับปรุง คือ ในเรื่องของการกระจายรายได�ระหว*างภาคอุตสาหกรรม 
และภาคเกษตรกรรม และให�ความสําคัญกับการศึกษาเนื่องจากอยู*ระหว*างค*ากลาง และการรักษาพยาบาล 
เนื่องจากจังหวัดระยองมีประชากรแฝงเปAนจานวนมาก  ประชาชนมีฐานะดีแต*ยังไม*ม่ันคง  อีกท้ังภายในสังคม
ยังมีปMญหาด�านการดูแลเยาวชน ผู�พิการ และผู�สูงอายุ  

2) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ภาพรวมสูงกว*าค*ากลางมาก  แต*แนวโน�มภาพรวมลดลงกว*าป�ท่ีผ*านมา  จังหวัดระยอง 

มีเศรษฐกิจมีขนาด 874,547 ล�านบาท ใหญ*เปAนท่ี 1 ของประเทศ และเติบโตเร็วกว*าท้ังภายในกลุ*มจังหวัด
และระดับประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากภาคบริการเปAนหลัก ซ่ึงโตกว*าค*าเฉลี่ยประเทศถึง 2 เท*า 
ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมยังเล็กมากและเริ่มหดตัวลง  

3) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว  
ภาพรวมตํ่ากว*าค*ากลางของประเทศเกือบทุกตัว  โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป̂าไม�ซ่ึงลดลงจํานวนมาก 

จังหวัดระยองมีโรงงานสีเขียวเปAน 1 ใน 3 ของจํานวนโรงงานท้ังหมด และการจัดการด�านมลภาวะยังไม*ดี
เท*าท่ีควร  

4) มิติประสิทธิภาพภาครัฐ  
ภาพรวมสูงกว*าค*ากลางของประเทศ และไม*ต*างจากป�ท่ีผ*านมามากนัก  
เม่ือวิเคราะห"จากการพัฒนาในภาพรวมท้ัง 4 มิติ จังหวัดระยองมีศักยภาพทุกมิติเฉลี่ยอยู*ใน

ระดับปานกลาง โดยมีจุดเด*นท่ีมิติเศรษฐกิจและการพัฒนาแบบท่ัวถึง แต*มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว 
ตัวชี้วัดตํ่ากว*าค*ากลางเกือบทุกตัว โดยเฉพาะพ้ืนท่ีป̂าไม�ลดลงมาก นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดท่ีต�องพัฒนา ได�แก* 
รายได�เฉลี่ยครัวเรือน GPP อัตราการว*างงาน การเข�าถึงไฟฟ_าและการเบิกจ*ายงบประมาณของจังหวัด ดังนั้น
ประเด็นท่ีจังหวัดควรให�ความสําคัญ คือ  

1. อนุรักษ" ฟ̀aนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การบริหารจัดการขยะ และการแก�ไขมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม และรณรงค"การใช�พลังงานอย*างประหยัด  

2. พัฒนาทักษะฝ�มือแรงานให�สอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน  
3. พัฒนาสินค�าเกษตร และการแปรรูปให�ได�มาตรฐานตรงตามความต�องการตลาด พร�อมท้ัง

ขยายและเพ่ิมช*องทางการตลาด  
4. ด�านความม่ันคงฯ ต�องเร*งแก�ไขการป_องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุรวมถึงบุคลากร ด�าน

การปกครองฯ ยังมีหลายประเด็นท่ีต�องเร*งแก�ไข ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานฯ ต�องเร*งแก�ไขระบบขนส*ง มลภาวะ
ทางน้ําและประปา  
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3.3 ประเมินผลกระทบต�อศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดระยอง (SWOT 
Analysis)  
จุดแข็งและจุดอ�อน 

จุดแข็ง Strengths(S) จุดอ�อน Weaknesses (W) 
1. เปAนฐานเศรษฐกิจสําคัญจากมูลค*าผลิตภัณฑ"มวล
รวมต*อหัวของประชากรอยู*ลาดับท่ี 1 ของประเทศ 
สามารถสร�างศักยภาพโดยรวมของประเทศและขีด
ความสามารถการแข*งขันท่ีดีของจังหวัดและของ
ประเทศ  
2. เปAนฐานอุตสาหกรรมท่ีใหญ*ท่ีสุดของประเทศ ท้ัง
ต�นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา  
3. มีศักยภาพและความพร�อมทางการท*องเท่ียวสูง
และมีความหลากหลายในระดับนานาชาติ ท้ังการ
ท*องเท่ียวทางบก ทางทะเล ศาสนาประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม การท*องเท่ียวเชิงเกษตร และกิจกรรม
ต*างๆ  
4. เปAนแหล*งเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ" มีการปลูก
พืชเศรษฐกิจหลากหลายประเภทและเปAนแหล*งผลิต
อาหารทะเลท้ังสดและแปรรูปท้ังเพ่ือการบริโภค
ภายในและส*งออกได�  
5. เปAนประตูสําคัญสู*พ้ืนท่ีต*าง ๆ และเปAนศูนย"กลาง
ด�านการคมนาคมขนส*งของภาคตะวันออก  
6. ลักษณะภูมิประเทศมีความปลอดภัยสูงจากภัย
ธรรมชาติ  
7. ภาคเอกชนมีความเข�มแข็งและมีส*วนร*วมในการ
บริหารงานราชการภาครัฐ  

1. การพัฒนาด�านอุตสาหกรรมก*อให�เกิดด�าน
สิ่งแวดล�อมและการจัดการท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ
มลพิษจากอุตสาหกรรม ขยะ กากของเสีย น้ําเสีย 
สุขภาพ เปAนต�น  
2. ความเหลื่อมล�าทางสังคม ชีวิตความเปAนอยู*
ระหว*างภาคต*างๆ เช*น ภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม ค*าครองชีพสูงและการกระจายรายได�
ค*อนข�างตํ่า  
3. การบริหารจัดการเรื่องการตลาดสินค�าเกษตรแบบ
ครบวงจรยังไม*มีประสิทธิภาพ  
4. ขาดกลไกท่ีสร�างความเข�มแข็งให�แก*ผู�ประกอบการ
รายย*อย โดยเฉพาะผู�ประกอบการภาคเกษตรกรรม
และภาคการท*องเท่ียว ทําให�ไม*มีความสามารถในการ
แข*งขันในระยะยาว  
5. การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกท่ี
สาธารณะและมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน  
6. การเคลื่อนย�ายแรงงานเปAนจานวนมาก (ประชากร
แฝง) ส*งผลกระทบให�เกิดปMญหาสังคมตามมาอีกมาก 
เช*น ปMญหายาเสพติด ปMญหาจราจร ความต�องการ
บริการด�านสาธารณสุขและการศึกษา เปAนต�น อีกท้ัง
การขยายตัวของสังคมเมืองอย*างรวดเร็ว ส*งผลให�การ
บริการโครงสร�างพ้ืนฐานไม*เพียงพอ เช*น ไฟฟ_า 
ประปา ถนน ไม*เพียงพอ  
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โอกาสและภัยคุกคาม 
โอกาส Opportunities (O) ภัยคุกคาม Threats (T) 

1. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนของต*างชาติ
หรือผู�ประกอบการในประเทศ 
2. ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
นํามาช*วยในการบริหารจัดการภาคส*วนต*างๆ เช*น 
การขยายการให�บริการอินเตอร"เน็ต เปAนต�น 
3. ความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีด�าน
การผลิตสําหรับภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรม 
4. การรวมกลุ*มทางเศรษฐกิจระหว*างประเทศ เช*น 
AEC จะทําให�จังหวัดระยองเปAนศูนย"กลางทางด�าน
การผลิตและจําหน*ายสินค�าท่ีสําคัญ 
5. รัฐบาลกําหนดเปAนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช*น 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) และ Super Cluster ทําให�รัฐบาลสนับสนุน
ด�านการขนส*งและโลจิสติกส" เครือข*ายการคมนาคม
เชื่อมโยงพ้ืนท่ีต*างๆ เช*น การขยายโครงการถนน 
รถไฟทางคู* มอเตอร"เวย" ทําให�การขนส*งสินค�า การ
บริการ และการท*องเท่ียวมีความสะดวกรวดเร็วมาก
ข้ึน 
6. มีท*าเรือน้ําลึก และสนามบินอู*ตะเภา ระยอง 
พัทยา ท่ีสามารถขนส*งสินค�าไปยังภูมิภาคต*างๆ ได�ท่ัว
โลก แต*ต�องได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐและพัฒนา
ให�ดีข้ึน 

1. ประเทศไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง ทําให�นัก
ลงทุนขาดความเชื่อม่ัน 
2. ระเบียบกฎหมายขาดความยืดหยุ*นไม*เอ้ืออํานวย
ให�เกิดการแข*งขันอย*างเสรี 
3. ทัศนคติของของประชาชนต*อต�านการเปลี่ยนแปลง 
มีความยืดหยุ*นน�อยทําให�ประชาชนปรับตัวต*อกระแส
การเปลี่ยนแปลงไม*ได�  และกระแสค*านิยมของ
ต*างชาติมีอิทธิพลต*อการดํารงชีวิตและประชาชน
ค*อนข�างสูง 
4. ศักยภาพการแข*งขันของประเทศเพ่ือนบ�าน 
(โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�) สูงข้ึน 
อาจลดบทบาทความน*าสนใจของจังหวัดระยอง (ด�าน
การท*องเท่ียวและอุตสาหกรรม) และประเทศไทยลง 
5. โครงสร�างประชากรท่ีมีวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน ขณะท่ี
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง 

 
4. ที่มาแผนพัฒนาจังหวดัระยอง พ.ศ. 2561 – 2564 

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564 เปAนการดําเนินการภายใต�สถานการณ"และ
ความเสี่ยงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับจังหวัด ในและนอกประเทศ โดยเฉพาะภาวะความ
เจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจของจังหวัดระยองท่ีเปAนไป
อย*างรวดเร็วจากนโยบายเร*งรัดของรัฐบาล และส*งผล
กระทบอย*างชัดเจนต*อจังหวัดท้ังเชิงบวกและลบ กรอบ
แนวคิดสําคัญในการแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 
– 2564 คือ “จังหวัดระยองเป0นเมืองท่ีมีการคิดและนํา
นวัตกรรมมาใช�ภายใต�บริบทการพัฒนา เป0นเมืองท่ี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี- เป0นเมืองท่ีมีสมดุลการ
พัฒนา – ภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
แนวคิดดังกล*าว เปAนการสร�างความม่ันใจว*าการพัฒนาจะ
เปAนไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสร�างความสุขให�กับคนระยอง 
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  กรอบแนวคิดการพัฒนาจังหวัดระยอง  เปAนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให�บรรลุภารกิจ
ของจังหวัดโดยใช�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปAนปรัชญานําทาง  และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เปAนท้ังโอกาสและข�อจํากัดของการพัฒนาท้ังในปMจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

• เป0นเมืองท่ีมีการคิดและนํานวัตกรรมมาใช�ภายใต�บริบทการพัฒนา 
ภายใต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติฉบับท่ี 12  ในประเด็นการพัฒนาพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจกําหนดการพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายฝMgงทะเลตะวันออก  โดยมุ*งเน�นการพัฒนาฟ̀aนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝMgง
ทะเลตะวันออกให�เปAนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอย*างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ 
สอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานการมีส*วนร*วมและได�รับการยอมรับจากชุมชน  มีโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านการขนส*ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการสังคม และการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง สามารถสนับสนุนการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ควบคู*กับการพัฒนาภาคการผลิต
ต*างๆ ได�อย*างเก้ือกูลและยั่งยืน 

การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development) ให�เปAนเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียน ดําเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได�แก* จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา  ซ่ึงจะมีการแบ*งเปAนเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน เขตท่ีอยู*
อาศัย โดยจังหวัดระยองถูกกําหนดให�เปAน “เมืองนานาชาติมาตรฐานโลก น�าอยู�ท่ีสุดในอาเซียน เมืองธุรกิจ
อุตสาหกรรมท่ีทันสมัย เน�นการวิจัยด�านอาหาร ไบโออีโคโนมี และป{โตรเคมี เคมีภัณฑ�ท่ีเป0นมิตรต�อ
ส่ิงแวดล�อม” ซ่ึงจะประกอบไปด�วย Super Cluster/Cluster ท่ีใช�เทคโนโลยีข้ันสูงและเปAนอุตสาหกรรมแห*ง
อนาคต พร�อมกับอุตสาหกรรมเป_าหมายอีก ๑๐ ประเภท คือ ๕ อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) 
คือยานยนต"สมัยใหม* อิเล็กทรอนิกส"อัจฉริยะ ท*องเท่ียวไฮเอนด"และเชิงคุณภาพ เกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และ
แปรรูปอาหาร กับ ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ หุ*นยนต"เพ่ือการผลิต การบินและโลจิสติกส" 
เชื้อเพลิงชีวภาพ-เคมีชีวภาพ ดิจิตอล และอุตสาหกรรมการแพทย"ครบวงจร โดยมุ*งหวังให�พ้ืนท่ีดังกล*าวเปAน
แหล*งลงทุนหลักของประเทศ  โดยจะขยายพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมรองรับการลงทุน  เชื่อมการลงทุนสู*ระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตกและทวาย และเชื่อมโยงทางน้ําไปถึงชายฝMgงทะเล นโยบายดังกล*าว รัฐบาลจะเสริมสร�าง
ศักยภาพด�านการค�า การลงทุน ให�จังหวัดระยองอย*างมหาศาล แต*กระนั้นก็ตามก็อาจเกิดปMญหาตามมาอีกมาก 
โดยเฉพาะปMญหาทางด�านสิ่งแวดล�อมท่ีมีอยู*แล�วในปMจจุบัน จึงถือเปAนโอกาสสําคัญท่ีทุกภาคส*วนในจังหวัด
ระยองจะร*วมกันพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด�านการผลิต บุคลากร การสรรสร�างผลิตภัณฑ" ฯลฯ โดยการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม* หรือค�นคิดนวัตกรรมแล�วนํามาประยุกต"ใช� เพ่ือให�เกิดประโยชน"อย*างสูงสุด 

• เป0นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดี (City of good and quality of life) เปAนการเสริมสร�างการ
พัฒนาจังหวัดระยองให�เปAนเมืองท่ีประชาชนมีสุขภาพดี สวัสดิการดี อยู*ในสิ่งแวดล�อมท่ีดี โดย 

 

สุขภาพดี คือการมีสุขท่ีดีท้ังทางกาย ใจ จิตวิญญาณ/ปMญญาและสังคม 
สวัสดิการท่ีดี คือประชาชนได�รับสวัสดิการจากภาครัฐตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานอย*างท่ัวถึง

ตลอดจนได�รับความคุ�มครองตามกฎหมาย และได�รับความช*วยเหลืออย*างทันท*วงที 
ส่ิงแวดล�อมท่ีดี คือ สิ่งแวดล�อมน*าอยู* ปลอดมลพิษ มีสุขภาพท่ีดี มีโครงสร�างของเมืองท่ี

เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร" เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชนรวมท้ังการจัดการโครงสร�างพ้ืนฐานท่ี
ครบถ�วน 
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• มีพัฒนาอย�างสมดุล (balanced of development) 
- การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู*การเติบโตอย*างมีคุณภาพและยั่งยืน ให�ความสําคัญกับการ

ปรับโครงสร�างเศรษฐกิจบนฐานความรู�ความคิดสร�างสรรค"และภูมิปMญญาภายใต�ปMจจัยสนับสนุนท่ีเอ้ืออํานวย
และระบบการแข*งขันท่ีเปAนธรรมมุ*งปรับโครงสร�างการค�าและการลงทุนให�สอดคล�องกับความต�องการของ
ตลาดท้ังภายในและต*างประเทศ  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส"ภายใต�กฎหมายและกฎระเบียบ
ต*างๆ เพ่ือให�เปAนฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข�มแข็งและขยายตัวอย*างมีคุณภาพ 

- ปรับเปลี่ยนการพัฒนา  และการขยายตัวของอุตสาหกรรม  จากภาพของอุตสาหกรรมท่ี
ก*อให�เกิดมลภาวะ ไปเปAนเมืองอุตสาหกรรมน*าอยู* โดยนําแนวความคิดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial 
Town) มาใช�อย*างจริงจัง 

- เพ่ิมน้ําหนักให�กับการพัฒนาด�านสังคม สุขภาพสิ่งแวดล�อม การเกษตร การท*องเท่ียว และ
พาณิชยกรรม ซ่ึงเปAนพ้ืนฐานเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนเพ่ือให�เกิดความสมดุลในการพัฒนาและการ
เจริญเติบโต 

- เพ่ิมศักยภาพการประกอบธุรกิจการค�า (พาณิชยกรรม) อย*างกว�างขวาง ท้ังการค�าปลีกและ
การค�าส*งเพ่ือให�มีความเข�มแข็งสามารถแข*งขันในเวทีอาเซียนได� 

• น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Phylosophy) มา
ประยุกต"ใช�ในภาคีการพัฒนาให�กระจายไปทุกภาคส*วน โดย 

- ภาครัฐ ใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปAนปรัชญานําทางในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวง วางกฎระเบียบต*างๆ เพ่ือเสริมสร�างภูมิคุ�มกันในสังคมให�เกิดความสมดุลและกระแสการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- ภาคธุรกิจเอกชน ให�ความสําคัญกับการพ่ึงตนเองใช�วัตถุดิบในประเทศและภูมิปMญญา
ท�องถ่ินลงทุนขยายกิจการอย*างค*อยเปAนค*อยไป แบ*งผลกําไรคืนสู*สังคมและดูแลพนักงานอย*างมีคุณธรรม 

- ภาคเกษตร เน�นการนําเกษตรทฤษฎีใหม*ตามแนวพระราชดําริไปประยุกต"ใช�เพ่ือเพ่ิมรายได�
และลดรายจ*ายของครัวเรือน 

- ภาคประชาชน เน�นการมีส*วนร*วม การพ่ึงตนเอง พัฒนาวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตผ*าน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน สร�างแผนชุมชนท่ีมีคุณภาพเปAนภูมิคุ�มกันชุมชนเข�มแข็ง 

 
๕. วิสัยทัศน� ยุทธศาสตร� พันธกิจ และเปNาประสงค� 

๕.๑ วิสัยทัศน�จังหวัดระยอง (Vision) : 
 
 

 
 
 

 
 

เมืองนวัตกรรมก�าวหน�า พัฒนาอย�างสมดุล บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
City innovative advances, Balanced development, 

Based on the sufficiency economy 
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๕.๒ พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให�มีการเจริญเติบโตอย*างมีเสถียรภาพและสมดุล 
๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบมีส*วนร*วม บนพ้ืนฐานการพัฒนา

อย*างยั่งยืน 
๓. สร�างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีความเข�มแข็ง มีความม่ันคง ปลอดภัย บน

พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. ส*งเสริมการค�า การลงทุน การผลิตสินค�าและการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

รองรับความเจริญทางด�านเศรษฐกิจ ท้ังในและต*างประเทศ 
๕. ส*งเสริมนวัตกรรมเพ่ือรองรับนโยบายการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจของรัฐบาล 
 

๕.๓ เปNาประสงค�รวม 
๑. เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย*างต*อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท*องเท่ียว เปAนไปอย*างสมดุล 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย"สิน มีความม่ันคงทางสังคม

บนพ้ืนฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช�ประโยชน"อย*างสูงสุด ทุกภาคส*วนดําเนินกิจกรรมท่ีเปAนมิตรต*อ

สิ่งแวดล�อมบนพ้ืนฐานการมีส*วนร*วม 
๔. เปAนศูนย"กลางด�านอุตสาหกรรมท่ีเปAนมิตรต*อสิ่งแวดล�อม ควบคู*กับมีความพร�อมทางด�าน

โครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับรองรับการแข*งขันในระดับสากล 
 

๕.๔ ยุทธศาสตร�การพัฒนา  การพัฒนาจังหวัดให�เปAนไปในทิศทางสู*ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
สังคมสงบสุข เศรษฐกิจก�าวหน�า และประชาชนดํารงชีวิตอย*างมีความสุข ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในและภายนอก การจัดทํายุทธศาสตร"การพัฒนาจังหวัดระยองมุ*งเน�นเร*งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือป_องกันความ
เสี่ยงต*างๆ และเสริมสร�างรากฐานการพัฒนาให�เข�มแข็ง รวมท้ังสร�างโอกาสในการพัฒนาให�เจริญก�าวหน�าต*อไป 
โดยได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร" และให�ความสําคัญตามลําดับการพัฒนา จํานวน ๖ ประเด็นยุทธศาสตร" ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑ"ด�านการเกษตร ประมง  
ปศุสัตว" ให�เปAนไปตามมาตรฐานสากล ควบคู*กับการพัฒนาไปสู*เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการท*องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๒ : พัฒนาศักยภาพการท*องเท่ียวให�เติบโตควบคู*กับภาคการเกษตร
และภาคอุตสาหกรรมอย*างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๓ : ส*งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน"
ควบคู*กับการรับผิดชอบต*อสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๔ : อนุรักษ" ฟ̀aนฟู และควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมบนพ้ืนฐานของการมีส*วนร*วม 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๕ : เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส*วนร*วมของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี  ๖ : สร�างความเข�มแข็ง  และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคพาณิชย 
กรรม และภาคการบริการสู*การแข*งขันในระดับสากล 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑ : พัฒนาคุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑ�ด�านการเกษตร ประมง 
ปศุสัตว�ให�เป0นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู�กับการพัฒนาไปสู�เกษตรอุตสาหกรรมและเพ่ือการท�องเท่ียว 

ด�านเกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรรมเปAนอาชีพท่ีสําคัญและเปAนอาชีพด้ังเดิมของชาวจังหวัด
ระยอง เนื่องจากจังหวัดระยองมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสม พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัด 
ได�แก* ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง ข�าว ปาล"มน้ํามัน อ�อย ผลไม�ต*างๆ เช*น ทุเรียน เงาะ และมังคุด  
เปAนต�น ปMจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีแนวโน�มลดลงทุกป� 

ด�านการประมง จังหวัดระยองมีพ้ืนท่ีชายฝMgงทะเลยาวประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร การประกอบ
อาชีพประมงจึงเปAนอาชีพท่ีสําคัญ นอกจากการทําประมงประเภทอาหารสดแล�ว ยังมีการนํามาทําเปAน
ผลิตภัณฑ"ต*อเนื่อง เช*น อาหารทะเลแห�ง เปAนต�น ท้ังนี้ ยังมีการทําประมงน้ําจืดด�วย เนื่องจากมีอ*างเก็บน้ํา
ขนาดใหญ* ๕ อ*าง ปMจจุบันอาชีพประมงชายฝMgงหรือประมงเรือเล็กได�รับความเดือดร�อนมาก เนื่องจากสัตว"ทะเล
เศรษฐกิจ เช*น กุ�ง หอย หมึก ปู ปลา มีน�อยลงและมีการแย*งชิงพ้ืนท่ีประมง ประกอบกับพ้ืนท่ีประมงเดิมมีการ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทําให�ต�องออกหากินไกลข้ึน ต�นทุนสูงข้ึน 

ด�านปศุสัตว� จังหวัดระยองมีการเลี้ยงปศุสัตว"ควบคู* กับการทําไร* ทําสวนผลไม� เช*น  
โค กระบือ เปAด ไก* แพะ เปAนต�น 

เปNาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ผลผลิตทางการเกษตร ประมงและปศุสัตว" ได�รับการส*งเสริม
และพัฒนาให�มีคุณภาพ และมูลค*าเพ่ิม ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู*ภายในและภายนอกประเทศ และพัฒนา
เปAนเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรท*องเท่ียว 

กลยุทธ� : 
๑) ส*งเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการผลิตสินค�า/ผลิตภัณฑ"เกษตร ประมง และ 

ปศุสัตว"ให�มีความปลอดภัย มีคุณภาพได�มาตรฐาน 
๒) สร�างและขยายเครือข*ายการตลาด ช*องทางการจําหน*ายสินค�าเกษตร ประมง ปศุสัตว"และ

ผลิตภัณฑ"ต*อเนื่อง 
๓) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ"และบรรจุภัณฑ"ให�มีมูลค*าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 
๔) เสริมสร�างความเข็มแข็งกลุ*ม/สหกรณ"/สถาบันเกษตรกร/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
๕) ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปAนเพ่ือให�การผลิตภาคเกษตร 

ประมง และปศุสัตว" มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๖) ส*งเสริมให�มีการเชื่อมโยงภาคการท*องเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือนําไปสู*เกษตร 

อุตสาหกรรม และเกษตรท*องเท่ียว 
๗) ฟ̀aนฟูทรัพยากรพ้ืนฐานด�านการเกษตร ประมง และปศุสัตว"โดยการมีส*วนร*วมของ

ประชาชน  
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๒. ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๒ : พัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียวให�เติบโตควบคู� กับภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย�างมีคุณภาพและย่ังยืน 

การท*องเท่ียวของจังหวัดระยองในภาพรวมดีข้ึนทุกป� แต*ก็ยังได�รับผลกระทบจากปMจจัยต*างๆ 
ในบางช*วง เช*น ปMจจัยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความเชื่อม่ัน ปMญหาภายในจังหวัดเอง เช*น ปMญหามลพิษ
จากภาคอุตสาหกรรม แต*ถึงแม�จะมีปMจจัยต*างๆ เข�ามากระทบ แต*จํานวนนักท*องเท่ียวก็ยังคงเติบโตอยู*ท่ี
ประมาณ ๑๐% ต*อป� ภาคการท*องเท่ียวยังสามารถพัฒนาได�อีกมากจากทรัพยากรท่ีมีอยู* โดยเฉพาะจากการ
เปAนเมืองเกษตรกรรมและเมืองอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงภาคการท*องเท่ียวได�อย*างลงตัว และสร�าง
ความหลากหลายและแปลกใหม*ให�กับการท*องเท่ียว 

เปNาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : เปAนแหล*งสร�างรายได�จากการท*องเท่ียว และสร�างมูลค*าเพ่ิม
ให�กับแหล*ง/สถานท่ีท*องเท่ียวของจังหวัดระยอง ทรัพยากรด�านการท*องเท่ียวได�รับการพัฒนา ฟ̀aนฟู และ
อนุรักษ"ให�คงอยู*ได�อย*างยั่งยืน 

กลยุทธ� : 
๑) ฟ̀aนฟูแหล*งท*องเท่ียวเก*าและพัฒนาแหล*งท*องเท่ียวใหม* โดยเฉพาะแหล*งท*องเท่ียวท่ี

เก่ียวเนื่องกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม 
๒) พัฒนาสินค�า และบริการด�านการท*องเท่ียวให�ได�มาตรฐาน และหลากหลาย 
๓) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด�านการท*องเท่ียวให�มีคุณภาพเพ่ือรองรับนักท*องเท่ียว 
๔) สร�างจิตสํานึก/กระบวนการมีส*วนร*วมของชุมชน ผู�ประกอบการและนักท*องเท่ียวในการ

อนุรักษ"ทรัพยากรด�านการท*องเท่ียว 
๕) ส*งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ" การจัดกิจกรรมด�านการท*องเท่ียวเพ่ือฟ̀aนฟู

ภาพลักษณ" และดึงดูดนักท*องเท่ียวให�เพ่ิมข้ึน 
๖) เสริมสร�างการป_องกันและรักษาความปลอดภัยให�กับนักท*องเท่ียว เพ่ือยกระดับความ

เชื่อม่ันแก*นักท*องเท่ียว 
๗) พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด�านการท*องเท่ียวให�ได�มาตรฐาน 
 

๓. ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู�อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน� 
สนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบต�อสังคม และการสร�างนวัตกรรมอย�างสร�างสรรค� 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดระยองประสบความสําเร็จเชิงเศรษฐกิจในขณะเดียวกันได�
เกิดปMญหามลพิษและผลกระทบต*อสุขภาพ สร�างความขัดแข�งระหว*างภาครัฐ เอกชนและชุมชนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
เกิดกระแสต*อต�านและคัดค�านการพัฒนาพ้ืนท่ีท้ังพ้ืนท่ีเดิมและพ้ืนท่ี แม�ว*ารัฐบาลได�เพ่ิมมาตรการสิ่งแวดล�อมท่ี
เข�มงวดข้ึน 

การพัฒนาพ้ืนท่ีจะประสบความสําเร็จได�ต�องคํานึงถึงการพัฒนาอย*างยั่งยืน โดยมีความสมดุล
ของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม ซ่ึงการพัฒนาพ้ืนท่ีในลักษณะเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Industrial 
town) เปAนรูปแบบของการพัฒนาอย*างยั่งยืนท่ีประสบความสําเร็จในหลายๆ ประเทศโดยกลมกลืนของ
อุตสาหกรรม ชุมชน และสิ่งแวดล�อมบริเวณรอบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม มีความเจริญเติบโตร*วมกันและเก้ือหนุนซ่ึง
กันและกันได�ท้ังปMจจุบันและอนาคต 
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เปNาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : จังหวัดระยองเปAนแหล*งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สามารถอยู*
ร*วมกับชุมชนได�อย*างสมดุลและยั่งยืน รองรับนโยบายด�านเศรษฐกิจของรัฐบาลได�อย*างสมดุล 

กลยุทธ� : 
๑. ส*งเสริมและพัฒนาผู�ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให�มีกระบวนการผลิตท่ีเปAนมิตรต*อ

สิ่งแวดล�อม และสนับสนุนให�ผู�ประกอบการทุกระดับมีความรับผิดชอบต*อสังคม (Corporate Social 
Responsibility-CRS) ท่ีถูกต�อง นําไปสู*การเปAนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน" 

๒. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือความพร�อมในการ
รองรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Thailand 4.0 Super Cluster) 

๓. เสริมสร�างการมีส*วนร*วมของชุมชนในการป_องกัน กํากับดูแล และเตือนภัยจากการ
กระบวนการผลิต อุบั ติ เหตุ อุ บั ติภัย มลพิษ ของเสีย รวมท้ังการขนส*งสินค�าจากผู�ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม 

๔. พัฒนาขีดความสามารถในการแข*งขันของผู�ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย*อม (SMEs) 

๕. ส*งเสริมนวัตกรรมเพ่ือยกระดับการผลิต ผลิตภัณฑ"อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ"ชุมชน 
 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๔ : อนุรักษ� ฟ��นฟู และควบคุมการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและ

รักษาส่ิงแวดล�อมบนพ้ืนฐานของการมีส�วนร�วม 
ปMญหาด�านสิ่งแวดล�อมได�เปAนปMจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบต*อการพัฒนาของจังหวัดระยอง การ

แก�ไขปMญหาต*างๆ ทุกภาคส*วนจะต�องเข�ามาร*วมคิด ร*วมทํา ร*วมแก�ปMญหา ร*วมมือ สนับสนุน ช*วยเหลือ เก้ือกูล
ซ่ึงกันและกัน ไม*ว*าด�วยวิธีใดก็ตาม ในอันจะนําไปสู*การพัฒนาท่ียั่งยืนและอยู*ร*วมกันได�อย*างเปAนสุข 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปAนปMญหาสําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะการเสื่อมโทรมและการใช�
ทรัพยากรอย*างสิ้นเปลืองและไม*ถูกวิธี ดังนั้น การดําเนินการต*างๆ เพ่ือเปAนการอนุรักษ" ฟ̀aนฟูทรัพยากรต*างๆ 
จึงเปAนเรื่องสําคัญเปAนอย*างยิ่ง 

 

เปNาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ทรัพยากรธรรมชาติได�รับการอนุรักษ" ฟ̀aนฟู มีการนํามาใช�อย*าง
คุ�มค*า และทุกภาคส*วนดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและเปAนมิตรต*อสิ่งแวดล�อม 

 

กลยุทธ� : 
๑. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีท้ังป̂านก ป̂าชายเลน โดยการมีส*วนร*วมของชุมชน 
๒. อนุรักษ" ฟ̀aนฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝMgง และมีการใช�ประโยชน"อย*างเหมาะสม เกิด

ความสมดุลต*อระบบนิเวศน" 
๓. อนุรักษ" ฟ̀aนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ํา รวมถึงการจัดการคุณภาพน้ําตามธรรมชาติให�อยู*ใน

เกณฑ"มาตรฐาน 
๔. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล*งกําเนิด รวมท้ังมีระบบการ

จัดการท่ีถูกต�องตามหลักสุขาภิบาล 
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๕. เสริมสร�างจิตสํานึก ความรู� ความเข�าใจ สร�างภาคเครือข*ายเพ่ือการมีส*วนร*วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล�อม ในทุกภาคส*วน 

๖. ต้ังรับ ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๗. สนับสนุนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช�ทรัพยากรต*างๆ จากทุกภาคส*วน 
 

๕. ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๕ : เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิต และการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนของจังหวัดระยอง มีการเปลี่ยนการประกอบอาชีพ
จากการทําเกษตรกรรม มาเปAนรับจ�างทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม มีการอพยพโยกย�ายของคนในท�องถ่ินอ่ืน
เข�ามาในชุมชนมาก ส*งผลกระทบต*อการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี ทําให�ความต�องการบริการของรัฐ 
ท้ังทางด�านการศึกษา ด�านสาธารณสุขและระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพ่ิมมากข้ึน เกินกว*า
ความสามารถท่ีจะตอบสนองได�ทันกับความต�องการ เกิดปMญหาตามมาอีกมากมาย เช*น อาชญากรรม ยาเสพ
ติด สาธารณูปโภค เปAนต�น 

จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปกับปMญหาต*างๆ ท่ีเกิดข้ึน การสร�างเสริมสังคมให�มีคุณธรรมนํา
ความรู�ในแง*มุมต*างๆ เพ่ือเสริมสร�างสังคมให�มีความรู� มีคุณธรรม เพ่ือสร�างความยั่งยืนในการอยู*ร*วมกันภายใน
ชุมชนอย*างสมดุลมากท่ีสุด เพ่ือให�ประชาชนในชุมชนซ่ึงรวมท้ังเด็กและเยาวชน ให�ตระหนักถึงความสําคัญของ
การศึกษาการเรียนรู�ในเรื่องต*างๆ ท่ีจําเปAนต*อการใช�ชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมท้ังการดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู*หัว 

เปNาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใต�
การน�อมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช� 

กลยุทธ� : 
๑. เสริมสร�างความม่ันคง และความปลอดภัยจากการคุกคามต*างๆ ท้ังภายนอกภายใน 
๒. เสริมสร�างความเข�มแข็งสถาบันทางสังคม 
๓. ส*งเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. สนับสนุนการสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน 
๕. พัฒนาระบบโครงสร�างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เพ่ือการบริการประชาชนอย*างท่ัวถึง

และมีประสิทธิภาพ 
๖. อนุรักษ" สืบสาน ฟ̀aนฟูภูมิปMญญาท�องถ่ิน ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมด้ังเดิมให�คงอยู* 
๗. เสริมสร�างมาตรฐานการดํารงชีวิตข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาคนตลอดช*วงชีวิตเพ่ือพร�อมรับ

การเปลี่ยนแปลง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๖ : สร�างความเข�มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน
ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู�สากล 

จังหวัดระยองและพ้ืนท่ีใกล�เคียงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด�านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล�อมจากเหตุการณ"และนโยบายสําคัญ เช*น การเข�าสู*ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) การลงทุนด�าน
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โครงสร�างพ้ืนฐานของรัฐบาลหลักๆ คือ โครงการก*อสร�างทางหลวงพิเศษระหว*างเมืองพัทยา-มาบตาพุด 
โครงการรถไฟรางคู*ทางมาตรฐานช*วงหนองคาย-มาบตาพุด โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ พัทยา ระยอง 
โครงการพัฒนาท*าอากาศยานอู*ตะเภา ระยอง พัทยา โครงการพัฒนาท*าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ 
โครงการศูนย"ซ*อมอากาศยานอู*ตะเภาตลอดจนนโยบายจังหวัดระยองการเปAน MICE CITY (การจัดประชุม
นานาชาติการท*องเท่ียวเพ่ือเปAนรางวัลและการจัดนิทรรศการ (Meeting Incentive Convention and 
Exhibition) จึงเปAนประเด็นท่ีทุกฝ^ายท่ีจะต�องเร*งรัดดําเนินการท้ังเชิงรุกและเชิงรับ เพ่ือรองรับการดําเนินการ
ดังกล*าว 

เปNาประสงค�เชิงยุทธศาสตร� : ภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการได�รับการส*งเสริมให�มี
ศักยภาพอย*างต*อเนื่อง และมีความสามารถในการเข�าสู*การแข*งขันในระดับสากล 

 
กลยุทธ� : 
๑. ส*งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค�าและบริการของจังหวัดให�มีนวัตกรรมและความทันสมัยสู*

ระดับสากล 
๒. ส*งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให�มีมาตรฐานสากล 
๓. ส*งเสริมการผลิตบุคลากร และพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการ 
๔. พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา และความต�องการอย*าง

มีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ ฐานข�อมูลด�านเศรษฐกิจ เพ่ือเปAนข�อมูลในการ

ตัดสินใจของผู�ประกอบการ 

1.4 ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง 

วิสัยทัศน�  
“องค"กรปกครองส*วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง  มีความเปAนเลิศด�านการบริหารจัดการท่ีดี 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

ประเด็นยุทธศาสตร� 
ยุทธศาสตร"ท่ี 1 การพัฒนาความเปAนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปMญญา

ท�องถ่ินและการกีฬา 
ยุทธศาสตร"ท่ี 2 การพัฒนาและส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ"อย*างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร"ท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปAนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมอย*างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร"ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร"ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทุกด�านอย*างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร"ท่ี 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได� 
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2.ยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
 

2.1 วิสัยทัศน� 
“องค"กรแห*งการบริหารจัดการท่ีดี  ยกระดับคุณภาพชีวิต  น�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  มุ*งสู*สังคมแห*งการเรียนรู�  อนุรักษ"  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  รักษาสิ่งแวดล�อม” 
 

2.2 ยุทธศาสตร� 
1. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท*องเท่ียว การส*งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ

ประเพณี 
3. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสังคมและส*งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
6. ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 

2.3 เปNาประสงค� 

ยุทธศาสตร� เปNาประสงค� 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุง บํารุง รักษา พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ครอบคลุมท่ัวท้ัง
เขตเทศบาล ให�ความสําคัญกับการพัฒนาแหล*งน้ํา 
วางระบบผัง เ มือง และปรับปรุ งภู มิ ทัศน"  ให� ได�
มาตรฐานและเพียงพอต*อความต�องการของประชาชน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท*องเท่ียว การส*งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณี 

2. เ พ่ือพัฒนาส* ง เสริมอาชีพและการท*องเ ท่ียว  
ตลอดจนน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน
มีส*วนร*วมในการอนุรักษ" ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และ ภูมิปMญญาถ่ินของท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3. เพ่ือพัฒนาส*งเสริมด�านกีฬาและนันทนาการให�แก* 
เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร*างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส*งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตามอํานาจหน�าท่ี ให�สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสังคม
และส*งเสริมคุณภาพชีวิต 

4. เพ่ือให�กลุ*มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ได�มีการ
พัฒนา  ตลอดจนผู�สูงอายุและผู�พิการได�รับสวัสดิการ 
การดูแลอย*างท่ัวถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย"สิน ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
ทุกครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร"ท่ี 5 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

5. เพ่ือส*งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนและชุมชน 
มีส*วนร*วมในการอนุรักษ"ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาสิ่งแวดล�อม  พัฒนาจัดการด�านสาธารณสุขให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทุกครัวเรือน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 6 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6. เ พ่ือให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  และการมีส*วนร*วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการท�องถ่ินมากข้ึน มี
คุณธรรมจริยธรรม รอบรู�กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง การ
บริหารจัดการของเทศบาลมีการจัดสรรทรัพยากรทํา
ให�เกิดความพร�อมต*อการให�บริการประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 

 
2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร� ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

1.ประชาชนและคนในชุมชนได�รับความสะดวก ใน
การเดินทางสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย"สิน  

2.ประชาชนได�รับความสะดวกสบายดีข้ึนในด�าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท*องเท่ียว การส*งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณี 

1. ประชาชนในชุมชนมีส*วนร*วมในการอนุรักษ"
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปMญญาท�องถ่ิน มากข้ึน 

2. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 

3. ประชาชนในชุมชนมีรายได�เพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

1.เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชน ได�มีการศึกษาท่ีดี 
มีมาตรฐาน  และส*งเสริมให�ชุมชนเปAนแหล*งเรียนรู�   

2.เด็ก เยาวชน ประชาชน ในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสังคม
และส*งเสริมคุณภาพชีวิต 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

1.มีโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ"
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

2.เด็ก เยาวชน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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ยุทธศาสตร"ท่ี 6 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

1.ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงาน
เทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
2.ประชาชนมีส*วนร*วมในการบริหารงานของเทศบาล
และเข�าใจการทํางานของเทศบาล 
3.ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 
4.ประชาชนมีความรู�เก่ียวกับกฎหมาย ท่ีเก่ียวข�องกับ
การบริหารงานเทศบาล 
5.พนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
6.พนักงานเทศบาลมีการให�บริการท่ีรวดเร็ว ลด
ข้ันตอนในการให�บริการ 
7.มีเครื่องมือ เครื่องใช� ในการปฏิบัติงานได�อย*างมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 ค�าเปNาหมาย 

ยุทธศาสตร� ค�าเปNาหมาย 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

1. การก*อสร�าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร�าง
พ้ื นฐ านต* า งๆ ใน พ้ื น ท่ี   ร ะบบส าธ า ร ณูป โภ ค 
สาธารณูปการ การวางผังเมือง การพัฒนาแหล*งน้ํา 
และปรับปรุงภูมิทัศน"ให�ได�มาตรฐานและมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท*องเท่ียว การส*งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณี 

2. การส*งเสริมอาชีพและการท*องเท่ียว  ตลอดจน
น�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีส*วน
ร*วมในการอนุรักษ" ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 
ภูมิปMญญาถ่ินของท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3. การส*งเสริมด�านกีฬาและนันทนาการให�แก* เด็ก 
เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร*างกายแข็งแรง มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส*งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลตามอํานาจหน�าท่ี ให�สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสังคม
และส*งเสริมคุณภาพชีวิต 

4. กลุ*มสตรี เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจน
ผู�สูงอายุและผู�พิการได�มีการพัฒนาและได�รับ
สวัสดิการ การดูแลอย*างท่ัวถึง และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย"สิน ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนทุกครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร"ท่ี 5 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

5.ประชาชนและชุมชน มีส*วนร*วมในการอนุรักษ"
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร"ท่ี 6 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6. ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  และมีส*วนร*วมในการบริหาร
จัดการท�องถ่ินมากข้ึน มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู�
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง การบริหารจัดการของเทศบาลมี
การจัดสรรทรัพยากรทําให�เกิดความพร�อมต*อการ
ให�บริการประชาชนมากยิ่งข้ึน 

 
2.6 กลยุทธ� 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

1.1 ก*อสร�าง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทาง
เท�า ท*อระบายน้ํา ไฟฟ_าสาธารณะ ประตูระบายน้ํา 
ท*าเทียบเรือ เส�นทางจักรยาน วางระบบผังเมือง 
ปรับปรุงภูมิทัศน" 

1.2 ก*อสร�าง ปรับปรุง ท*อประปา  ขยายเขตระบบ
ประปา และกําลังผลิต 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท*องเท่ียว การส*งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณี 

2.1 ส*งเสริมอนุรักษ"  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและวันสําคัญของชาติ 

2.2 ส*งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได�แก*ประชาชน และ
ส*งเสริมการท*องเท่ียว 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

3.1 ส*งเสริมกีฬาและนันทนาการแก*เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
3.2 ส*งเสริมการศึกษา แหล*งเรียนรู� ของเด็ก เยาวชน 
ประชาชน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านสังคม
และส*งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1ส*งเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห" เด็ก สตรี 
คนชราผู�พิการ และผู�ด�วยโอกาส 

4.2 ส*งเสริม สนับสนุน ให�ความรู� ความพร�อม 
ป_องกัน แก�ไข ด�านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน และ
การรักษาความสงบเรียบร�อย 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

5.1 ส*งเสริมการอบรม สร�างจิตสํานึก การมีส*วนร*วม
ของประชาชนในการรณรงค" อนุรักษ"ป_องกัน เฝ_าระวัง  
บําบัด ฟ̀aนฟู รักษา บริหารจัดการด�านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

5.2 ส*งเสริมการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
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ยุทธศาสตร"ท่ี 6 : ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 

6.1 ส*งเสริมการมีส*วนร*วมของประชาชน ในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

6.2 ส*งเสริมความรู� ความเข�าใจ เก่ียวกับกิจกรรมของ
ท�องถ่ิน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

6.3 การปรับปรุง ประชาสัมพันธ" เผยแพร*ข�อมูล 
ข*าวสาร และพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช�ให�ทันสมัย 

 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร" (Positioning) การพัฒนาท�องถ่ิน
หลักในการขับเคลื่อนไว� ดังนี้  

จุดยืนทางยุทธศาสตร� กรอบแนวคิด 

การพัฒนาส*งเสริม สนับสนุนด�าน
การศึกษา 

โดยส*งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาให�มีคุณภาพ 
ทุกระดับ สร�างแหล*งเรียนรู� / ช*องท*องในการเรียนรู� พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให�มีความเปAนมืออาชีพ 

การพัฒนาและส*งเสริมการท*องเท่ียว
เชิงอนุรักษ"อย*างสมดุลและยั่งยืนโดย
สนับสนุนการท*องเท่ียวและการ
สนับสนุนด�านอาชีพให�ประชาชนมี
รายได� 

โดยส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ" รักษาสมดุลระหว*างนักท*องเท่ียว
และสถานท่ีท*องเท่ียว เพ่ือให�เกิดความยั่งยืน รวมถึงส*งเสริมสร�างอาชีพ 
รายได� ให�แก*ประชาชน และอนุรักษ" สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและ
วันสําคัญของชาติ เพ่ือสร�างจิตสํานึกรัก หวงแหน ร*วมสืบทอดรักษาไว�
ซ่ึงอัตลักษณ"เมืองแกลง 

การอนุรักษ"และพัฒนาบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและ
ด�านการสาธารณสุขให�ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยส*งเสริมอนุรักษ"และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
เพ่ือให�สิ่งแวดล�อมในเมืองมีประสิทธิภาพ ได�มาตรฐาน ส*งเสริมบริการ
ด�านสาธารณสุขแก*ประชาชน ให�มีสุขภาพท่ีดี และส*งเสริมสวัสดิการ
ต*างๆ แก* เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส รวมถึงการรักษา
ความสงบเรียบร�อย เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเขต

จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร�ของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 เสริมสร�าง
มาตรฐานการดํารงชีวิต และการ
มีส*วนร*วมของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 6 สร�างความ
เข�มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของภาคพาณิชยกรรม และภาค
การบริการสู*การแข*งขันในระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 การพัฒนา
โครงสร�างพ้ืนฐานทุกด�านอย*าง
สมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 ยุทธศาสตร"
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 การพัฒนา
คุณภาพสินค�าและผลิตภัณฑ"ด�าน
การเกษตร ประมง ปศุสัตว"ให�
เปAนไปตามมาตรฐานสากล 
ควบคู*กับการพัฒนาไปสู*เกษตร
อุตสาหกรรมและเพ่ือการ
ท*องเท่ียว  

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 การพัฒนาความ
เปAนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปMญญาท�องถ่ิน
และการกีฬา 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 ยุทธศาสตร"
การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
การท*องเท่ียว การส*งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณี 

 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 เสริมสร�าง
มาตรฐานการดํารงชีวิต และการ
มีส*วนร*วมของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 1 การพัฒนาความ
เปAนเลิศด�านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปMญญาท�องถ่ิน
และการกีฬา 
ยุทธศาสตร"ท่ี 6 การพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจและปรับ
โครงสร�างให�สมดุลและแข*งขันได� 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3  
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 เสริมสร�าง
มาตรฐานการดํารงชีวิต และการ
มีส*วนร*วมของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 2 การพัฒนาและ
ส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ"
อย*างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4  
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
สังคมและส*งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในเขต

จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร�ของ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 ส*งเริมการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข�าสู*
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน" ควบคู*
กับการรับผิดชอบต*อสังคม 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 อนุรักษ" ฟ̀aนฟู 
และควบคุมการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล�อมบนพ้ืนฐานของการมี
ส*วนร*วม 

ยุทธศาสตร"ท่ี 3 การพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเปAนมิตร  
และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย*าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5  
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล�อม 

ยุทธศาสตร"ท่ี 5 เสริมสร�าง
มาตรฐานการดํารงชีวิต และการ
มีส*วนร*วมของประชาชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 6 สร�างความ
เข�มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถ
ของภาคพาณิชยกรรม และภาค
การบริการสู*การแข*งขันในระดับ
สากล 

ยุทธศาสตร"ท่ี 4 การพัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร"ท่ี 6  
ยุทธศาสตร"การพัฒนาด�าน
การบริหารจัดการท่ีดี 

 
3.การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท�องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

การวิเคราะห� SWOT Analysis 
เปAนการประเมินโดยวิเคราะห"ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด  อันเปAนภาวะ

แวดล�อมภายนอกท่ีมีผลต*อการพัฒนาด�านต*าง ๆ  ของท�องถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเปAนการประเมินสถานภาพของ
ท�องถ่ินในปMจจุบัน  โดยเปAนการตอบคําถามว*า  “ปMจจุบันท�องถ่ินอยู*จุดไหน” สําหรับใช�เปAนประโยชน"ในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต*อไป  ท้ังนี้โดยใช�เทคนิค  SWOT  Analysis  การพิจารณาถึงปMจจัยภายใน 
ได�แก* จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ*อน  (Weak-W)  และปMจจัยภายนอกได�แก*โอกาส  (Opportunity-O)  และ
อุปสรรค  (Threat-T)  เปAนเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1) เทศบาลตําบลเมืองแกลงเปAนองค"กรท่ีมีศักยภาพในการให�บริการสาธารณะ  
2) ทรัพยากรภายในองค"การมีความพร�อมพอสมควรในการให�บริการสาธารณะแก*

ประชาชน   ในเขตเทศบาล 
3) โครงสร�างพ้ืนฐานด�านสาธารณูปโภคมีความครอบคลุมท่ัวถึงเกือบเต็มพ้ืนท่ี 
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4) มีการอนุรักษ"วัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืนและเข�มแข็ง เช*น งานประเพณีตักบาตรออก
พรรษา งานประเพณีสงกรานต" งานประเพณีลอยกระทง งานบุญกลางบ�าน ฯลฯ 

5)  มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 1 แห*ง สามารถขยายโอกาสการเรียนให�กับเด็กและเยาวชน ประชาชน ผู�สูงอายุ 
สามารถเปAนศูนย"การเรียนรู�ในชุมชนได�ในอนาคต 

6)  มีสถานท่ีท*องเท่ียวท่ีพร�อมจะทําการพัฒนาและฟ̀aนฟู 
7)  นักท*องเท่ียวสามารถใช�เส�นทางคมนาคม สายสุขุมวิทและบ�านบึง-แกลง เพ่ือผ*านไปยัง

แหล*งท*องเท่ียว ระยอง จันทบุรี ตราด ได�อย*างสะดวก 
8)  มีแม*น้ําประแสไหลผ*าน เปAนแหล*งท*องเท่ียวเชิงอนุรักษ"และป̂าชายเลนท่ีสมบูรณ" 

 
จุดอ�อน (Weaknesses-W) 
1)  ประชากรแฝงยากต*อการควบคุม ดูแล  มีผลต*อความร*วมมือในการพัฒนาท�องถ่ิน  และ

อาจก*อให�เกิดปMญหาความม่ันคง การรักษาความสงบเรียบร�อยภายในพ้ืนท่ี 
2)  ขาดข�อมูลพ้ืนฐานด�านประชากรท่ีชัดเจน ส*งผลต*อการบริหารพัฒนาท�องถ่ิน 
3)  การบริการด�านสาธารณูปโภคโครงสร�างพ้ืนฐานไม*เพียงพอต*อความต�องการ 
4)  บางพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัยบ*อยครั้งทําให�พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
5)  สถานท่ีท*องเท่ียวขาดการดูแลพัฒนาฟ̀aนฟู  ขาดการประชาสัมพันธ"ให�ประชาชนทราบ  

อย*างท่ัวถึงในเรื่องแหล*งท*องเท่ียว 
6)  บางพ้ืนท่ีขาดการมีส*วนร*วมของประชาชน  ในการร*วมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็น

ปMญหาการพัฒนาท�องถ่ิน  จึงทําให�ไม*สามารถแก�ปMญหาได�ตรงความต�องการ 
7)  ประชาชนขาดความรู�ความเข�าใจในระบบประชาธิปไตยข้ันพ้ืนฐาน  และการมีส*วนร*วม

ในการพัฒนาท�องถ่ินประชาชนไม*รู�เรื่องกระจายอํานาจและขาดทัศนคติพ่ึงตนเอง 
8)  ประชาชนเข�ามามีส*วนร*วมในการจัดกิจกรรมด�านต*างๆ ของท�องถ่ินน�อย 
9)  เจ�าหน�าท่ีและประชาชนไม*สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม*มีความ

เข�าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย*างแท�จริง 
10)  บุคลากรเทศบาลไม*เพียงพอตามภารกิจรับผิดชอบการถ*ายโอนอํานาจ 
11)  พ้ืนท่ีเอกชนว*างเปล*า ขาดการจัดการใช�ท่ีดินทําให�ขาดการพัฒนาใช�ประโยชน"ท่ีดินเท*าท่ีควร 
12)  ขาดพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือพักผ*อนและนันทนาการ 

โอกาส  (Opportunities-O) 
1. รัฐธรรมนูญแห*งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดไว�ว*าการบริหารราชการ

แผ*นดิน เรื่องรัฐต�องกระจายอํานาจให�องค"กรปกครองส*วนท�องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท�องถ่ิน
ได�เอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณ"ของประชาชนในท�องถ่ิน และส*งเสริมให�องค"กรปกครองส*วนท�องถ่ินเปAน
หน*วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส*วนร*วมในการตัดสินใจแก�ไขปMญหาในพ้ืนท่ี และองค"กร
ปกครองส*วนท�องถ่ิน  ย*อมมีความเปAนอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการ
สาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหน�าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก*องค"กรปกครองส*วน
ท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542  กําหนดให�องค"กรปกครองส*วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน"ในท�องถ่ิน  โดยท่ีหน*วยงานราชการส*วนกลางและส*วนภูมิภาคส*งเสริมและสนับสนุนการถ*ายโอน
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ภารกิจให�แก*องค"กรปกครองส*วนท�องถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ 6  ด�าน  ทําให�เทศบาล มีโอกาสได�รับ
การจัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝfกอบรมความรู�  ศักยภาพของเจ�าหน�าท่ี  และมีอํานาจหน�าท่ีในการควบคุม  
ดูแล  ป_องกันและแก�ไขเพ่ิมมากข้ึน  ทําให�สามารถดําเนินการแก�ไขปMญหาความเร*งด*วนได�อย*างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติฉบับท่ี 12 มีเป_าหมายการพัฒนา เพ่ือการหลุด
พ�นจากประเทศรายได�ปานกลางสู*รายได�สูง พัฒนาศักยภาพคนให�สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและ
สร�างสังคมผู�สูงวัยอย*างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม กระจายรายได�ให�มีความเท*าเทียมกันมากข้ึน 
บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย*างท่ัวถึง สร�างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปAน
มิตรกับสิ่งแวดล�อม และการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส*งเสริม การมีส*วนร*วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก*
ประชาชน  เพ่ือให�เกิดความรู�  ความเข�าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เปAนการกระตุ�นและส*งเสริมให�ประชาชนเข�า
มามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการท�องถ่ินของตนเองมากข้ึน 

5. มีการเสริมสร�างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน�นประสิทธิภาพ  ประหยัด เปAนธรรม โปร*งใส  
เป�ดโอกาสให�ภาคประชาชนเข�ามามีส*วนร*วมคิด  ตัดสินใจ  และร*วมรับผลประโยชน" 

6. จังหวัดระยองดําเนินการการท*องเท่ียว  ส*งผลต*อการพัฒนาแหล*งท*องเท่ียว ให�เปAนท่ีรู�จัก
และเปAนการส*งเสริมเศรษฐกิจด�านการท*องเท่ียว 

7. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส*งผลให�เกิดประโยชน"ต*อการ
พัฒนา  ปลูกฝMงค*านิยม  อยู*แบบพอเพียงให�แก*ประชาชน 

8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  กรณีโครงการเร*งด*วนและโครงการเกินศักยภาพ 
มีหลายช*องทาง  ได�แก* อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน*วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

9. การถ*ายโอนภารกิจของภาครัฐในด�านการศึกษา การสาธารณสุขให�กับองค"กรปกครอง
ส*วนท�องถ่ินมีความต*อเนื่องส*งผลให� เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีงบประมาณด�านการศึกษาและด�านสาธารณสุข
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

10. การขับเคลื่อนประเทศชาติตามยุทธศาสตร" "ประชารัฐ" ของรัฐบาล มีส*วนส*งเสริม
กระตุ�นเศรษฐกิจ ท้ังการสร�างรายได� สร�างอาชีพ  เปAนการร*วมมือกันในการสร�างสรรค" สร�างพลังในการทํา
ความดีให�ประเทศชาติ การสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกร ผู�เปAนกระดูกสันหลังของประเทศ ด�วยการ
แก�ปMญหาหนี้สินนอกระบบ การเข�าถึงแหล*งเงินทุน ลดต�นทุนการผลิต พัฒนาแหล*งน้ําและระบบชลประทาน 
รวมไปถึงการพัฒนาสวัสดิการสังคม และการปลูกฝMงวินัยการออม ให�ครอบคลุมถึงเกษตรกรและผู�มีรายได�น�อย
ท่ีประกอบอาชีพอิสระ 

อุปสรรคหรือข�อจํากัด  (Threats-T) 
1. สภาวการณ"ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส*งผลต*อการพัฒนา

ท�องถ่ิน 
2. การรับค*านิยมตะวันตกทําให�เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ*าย

มากกว*ารายได� 
3. แรงงานต*างด�าวท่ีเข�ามาในท�องถ่ิน  ทําให�การจ�างงานคนไทยโดยคนไทยน�อยลง 
4. เทศบาลมีหน�าท่ีและภารกิจต�องปฏิบัติมาก แต*มีอํานาจตามระเบียบกฎหมายมีน�อยทําให�ไม*

สามารถแก�ปMญหาอย*างเปAนรูปธรรม 
5. ผลกระทบจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช*น อากาศเปAนพิษ น้ําเสีย 
 
 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 

 

3.2   การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�อง 
 

1. การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส�งผลกระทบต�อเทศบาลตําบล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 
ประเทศ โดยมี ไทย พม*า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร" อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส" กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะให�มี
ผลประโยชน"ทางเศรษฐกิจร*วมกัน จะมีรูปแบบคล�ายๆ กลุ*ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให�มีผลประโยชน" 
อํานาจต*อรองต*างๆ กับคู*ค�าได�มากข้ึน และการนําเข�า ส*งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว�นสินค�าบางชนิด
ท่ีแต*ละประเทศอาจจะขอไว�ไม*ลดภาษีนําเข�า (เรียกว*าสินค�าอ*อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปAน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปAนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทําให�ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย*างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ�เขียว) หรือ
แนวทางท่ีจะให� AEC เป0นไปคือ 

1. การเปAนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปAนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข*งขันสูง 
3. การเปAนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท*าเทียมกัน 
4. การเปAนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีเทศบาลตําบลเมืองแกลง ได�กําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนา ไว�จํานวน 6 ยุทธศาสตร" 
ดังนั้น จึงวิเคราะห"การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข�าสู* AEC ท่ีจะส*งผลกระทบต*อเทศบาลตําบล
เมืองแกลง ในยุทธศาสตร"ต*างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
การเข�าสู*ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให�องค"กรปกครองส*วนท�องถ่ิน

โดยเฉพาะอย*างยิ่งเทศบาลตําบลเมืองแกลง ต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข�ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ�านไม*ว*าจะเข�ามาในฐานะนักท*องเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เช*น ถนน ป_ายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาต*างประเทศท่ีจําเปAน เปAน
ต�น 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท�องเท่ียว การส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ประเพณี 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงเตรียมพร�อมรองรับนักท*องเท่ียว คนทํางานต*างชาติ เพ่ือส*งเสริม
เศรษฐกิจ การท*องเท่ียวของผู�ประกอบการต*างๆ ในเขตเทศบาล ส*งเสริมด�านการค�าขายสินค�าท่ีปลอดภัยต*อ
สุขภาพ การท*องเท่ียวตามอัตลักษณ"ของเมืองแกลง และอนุรักษ"ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน เพ่ือชักจูง
นักท*องเท่ียวและก*อให�เกิดการใช�จ*ายเงิน สร�างรายได�ให�แก*ท�องถ่ิน 

 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลตําบลเมืองแกลงส*งเสริมและปลูกฝMงการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการต*างๆ เพ่ือ

เสริมสร�างความเข�มแข�งด�านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให�แก*ชาวเมืองแกลง ท้ังเด็ก เยาวชน ประชาชนและ
ผู�สูงอายุ  พร�อมท้ังส*งเสริมด�านการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีโรงเรียนอยู*เมืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เป�ดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา รวมถึงการสอนภาษาต*างประเทศ เช*น 
อังกฤษ จีน ฯ เพ่ือรองรับการเข�าสู*ประชาคมอาเซียน  ท่ีมีการแข*งขันด�านต*างๆ 
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4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ปMญหาสังคมในปMจจุบันมีมากข้ึน ท้ังจากการเข�าสู*ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีมีการไหลเข�า

มาของแรงงานต*างชาติจํานวนมาก ก*อให�เกิดปMญหาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต  ซ่ึงเทศบาลฯ ได�ให�ความสําคัญ
ต*อการสร�างภูมิคุ�มกันปMญหาด�านสังคมและคุณภาพชีวิต ท้ังการสร�างความรู� รัก สามัคคีของคนในชุมชน  และมี
การส*งเสริมการประกอบอาชีพ  ส*งเสริมผู�ด�อยโอกาส ผู�พิการ ผู�ยากไร�  ให�ได�รับการดูแลช*วยเหลือ การมีชีวิต
อย*างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  และส*งเสริมกิจกรรมด�านการดูแลรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย"สินด�วยการติดต้ังกล�องวงจรป�ด (CCTV) ท่ีมีประสิทธิภาพให�ครอบคลุมพ้ืนท่ี และมีโรงเรียน
ผู�สูงอายุ ท่ีให�ความรู�ด�านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู�สูงอายุ  ให�มีความสุข 

 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
การเข�าสู*ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก*อให�เกิดการย�ายถ่ินฐานของแรงงานต*างชาติเข�าสู*

ประเทศไทย  ซ่ึงนํามาซ่ึง  ขยะ โรคภัย และปMญหาสิ่งแวดล�อมต*างๆ ซ่ึงจะส*งผลกระทบโดยตรงต*อประชาชน 
ดังนั้น เทศบาลฯ จึงให�ความสําคัญต*อการรักษาสิ่งแวดล�อม สาธารณสุขด�านต*างๆ และส*งเสริมให�ประชาชนมี
ส*วนร*วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  และเทศบาลฯ ดูแลสุขภาพเบ้ืองต�นแก*
ประชาชน  เพ่ือลดภาระค*าใช�จ*ายด�านการรักษาพยาบาลแก*ประชาชน และมีระบบจัดเก็บขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
เทศบาลฯ ส*งเสริมการมีส*วนร*วมของประชาชน ตามหลักประชาธิปไตย และมีการพัฒนา

เครื่องมือเครื่องใช�ต*างๆ ให�มีความทันสมัย บริการประชาชนด�วยความรวดเร็ว จัดให�มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
One stop service บริการด�วยรอยยิ้ม เพ่ือบริการประชาชนและแรงงานต*างชาติ ท่ีมาติดต*อราชการต*างๆ 
เพ่ือรองรับการเข�าสู*ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
2. การก�อสร�างโครงการก�อสร�างถนนบายพาสเล่ียงเมืองแกลง 

โครงการก*อสร�างถนนบายพาสเลี่ยงเมืองแกลง โดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
งบประมาณก*อสร�างรวม 490 ล�านบาท  ระยะเวลาก*อสร�างรวมประมาณ 660 วัน เริ่มต�นสัญญา 30 
มกราคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 19 พฤศจิกายน 2560  จุดเริ่มต�นการก*อสร�าง กม. 1+667 ถึง กม. 
13+200.00 ซ่ึงก*อสร�างเพ่ือลดการใช�เส�นทางหลัก คือ ถนนสุขุมวิท  ลดปริมาณยานพาหนะท่ีจะเข�าเขตเมือง
แกลง  ส*งผลกระทบต*างๆ ดังนี้ 

ผลดี 
1. ลดปMญหาการจราจรติดขัด คับค่ังในเขตเมืองแกลง ในช*วงเวลาเร*งรีบ 
2. ลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
3. ลดปMญหามลพิษจากก�าซคาร"บอนมอนอกไซต" ท่ีเกิดจากการเผาไหม�ของเครื่องยนต" 
4. การจรจรคล*องตัวข้ึน ลดการใช�น้ํามันเชื้อเพลิง 
5. การขนส*งสินค�าต*างๆ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
ผลเสีย 
1. การค�าขายในเขตเมืองแกลงซบเซาลง  เพราะนักท*องเท่ียวใช�เส�นทางเลี่ยงเมืองแกลง

ทดแทนการใช�เส�นสุขุมวิท 
2. อาจก*อให�เกิดปMญหาน้ําท*วมขังในหลายพ้ืนท่ี เพราะมีการถมท่ีดินเพ่ือก*อส ร�างถนน 



แผนแผนพัฒนาท	องถ่ินส่ีป� พัฒนาท	องถ่ินส่ีป� ((พพ..ศศ..22556611--22556644))                                                          เทศบาลตําบลเมืองแกลงเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
 

 

ดังนั้น เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงตระหนักถึงการส*งเสริมคุณภาพ บริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวกต*างๆ  เพ่ือดึงดูดให�นักท*องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ  ยังคงมาจับจ*ายเงิน ซ้ือสินค�าและบริการของประชาชน
เมืองแกลง เพ่ือรักษาไว�ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการติดต้ังป_ายบอกเส�นทาง และปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับนักท*องเท่ียว และเทศบาลฯ มีกิจกรรมต*างๆ เพ่ือส*งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชน เช*น ตลาดสี
เขียว ซ่ึงเปAนตลาดจําหน*ายผัก ผลไม� ปลา ฯลฯ ท่ีปลอดสารเคมี ไม*ใช�ยาฆ*าแมลง และผลิตเอง มาจําหน*าย
ให�กับผู�บริโภคท่ีรักษ"สุขภาพ  ซ่ึงเป�ดทุกวันพุธ บริเวณ สนามกีฬาฯ และโครงการ ลานวัฒนธรรมถนนคนเดิน
เมืองแกลง ซ่ึงจัดทุกวันศุกร"และเสาร" ท่ี 2 ของเดือน ซ่ึงเปAนพ้ืนท่ีให�พ*อค�าแม*ค�ามาจําหน*ายสินค�า เพ่ือกระตุ�น
การจับจ*าย มีเงินหมุนเวียน  ทําให�เศรษฐกิจดีข้ึน 
 

 
 


