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ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  
  
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจดัท าแผนต่างๆให้สอดคลอ้ง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการสง่เสรมิและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้ านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรั ฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
ข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เม่ือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
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เทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการ
และปัญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความ
เข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า  ความไม่เสมอภาค 
การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดม่ันสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจกอ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอ านาจ หรือเกิดการย้ายข้ัวอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกจิและการ
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เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งข้ึน 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและ
การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะ
ต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซ่ึงจะสร้างความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความม่ันคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่าง
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ประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่ม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซ่ึงปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน  โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่ม่ันคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และ
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การพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมี
ข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความส าคัญของการ
รวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซ่ึงจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ัน
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่
นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอ่ืน ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรขีองความเปน็มนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
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ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง  ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพฒันาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เกง่ และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชนส์่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยทุธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสงัคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้
๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง 
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(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ 

(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพฒันากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมลูค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลย ี
(๓) การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึ่งตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองทีเ่ติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดบักระบวนทัศนเ์พื่อก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
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(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาข้ึนใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากข้ึน 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยา่งกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  
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   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ าในสงัคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์ 
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคใต ้พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน 

1. สภาพทั่วไป  
1.1 ที่ตั้ง ภาคใต้ต้ังอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทย ทางฝั่งตะวันออกมีความยาว

ชายฝั่งทะเล 877 กิโลเมตร และทะเลอันดามัน ทางฝั่งตะวันตกความยาวชายฝั่ง 1,093 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
11 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ
สตูล ตอนบนมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมา  เป็นระยะทางสั้นๆ และตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับ
ประเทศมาเลเซีย  เป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ ภาคใต้มีพื้นที่รวม 37.36 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศมี 2 
ลักษณะ คือ ด้านตะวันตกมีแนวเทือกเขา ตะนาวศรี และเทือกเขาภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าสายต่างๆ อาทิ
แม่น้ ากระบุรี และแม่น้ าตาปี ส่วนพื้นที่ ตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราชทอดเป็นแนวเหนือ -ใต้     
ส าหรับด้านตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ ราบขนาดใหญ่เหมาะส าหรับการเพาะปลูกพืชที่ส าคัญของภาค  รวมทั้ง
มีพื้นที่ชุ่มน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ ทะเลน้อย และทะเลสาบสงขลา ตลอดจนมีพื้นที่เกาะกระจายอยู่ในทะเลทั้งสองฝั่งซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของภาค เช่น เกาะสมุย  เกาะพะงัน  เกาะสิมิลัน  เกาะสุรินทร์  เกาะพีพี                 
และเกาะหลีเปฺะ  เป็นต้น 

 1.3 ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของภาคใต้เป็นแบบมรสุมเขตร้อนและมีฝนตกชุก  เนื่องจาก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี
ฤดูกาลเพียง 2 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 2,634 มิลลิเมตรต่อปี สูงกว่า
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ค่าเฉลี่ยของประเทศ (1,356 มิลลิเมตร/ปี) เหมาะส าหรับการปลูกพืชเขตร้อน และมีน้ าเพียงพอกับ การท้า
เกษตร 

 1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากพื้นที่ทั้งหมด ๓๗.๓๖ ล้านไร่ มีการจ าแนกการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
แบ่งเป็น พื้นที่ปุาไม้ ๙.๓๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕.๐ ของพื้นที่ภาค พื้นที่ปุาชายเลน ๑.3 ล้านไร่ พื้นที่ถือครอง 
เพื่อการเกษตร ๑๘.๓ ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน ประมาณ ๑๕.9 ล้านไร่ หรือ 
ร้อยละ ๘๖.9  ของพื้นที่การเกษตรรองลงมาเป็นพื้นที่นา  และพื้นที่ปลูกไม้ผล คิดเป็นร้อยละ ๔.2 และ 4.3  
ของพื้นที่การเกษตรตามล าดับ  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.5.1 ดิน ภาคใต้มีดินที่มีปัญหาทางการเกษตร จ้านวน 18.41 ล้านไร่ หรอืร้อยละ

49.3 ของพื้นที่ภาค ซึ่งในจ้านวนน้ีเป็นพื้นที่ลาดเชิงซ้อน 12.13 ล้านไร่ รวมทัง้พื้นที่ดินเค็ม 1.46 ล้านไร่     
ดินทราย 1.01 ล้านไร่ ดินเปรี้ยวจัด 0.72 ล้านไร่ และอื่นๆ อีก 3.81 ล้านไร่ ส่วนใหญเ่ป็นพื้นที่บริเวณ 
ชายทะเลและพื้นทีปุ่าพร ุ

1.5.2 แหล่งน้ า ภาคใต้มีลุ่มน้ าทีส่ าคัญ คือ ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าภาคใต ้ฝั่ง
ตะวันตก ลุ่มน้ าตาปี และลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้ าอยูใ่นเกณฑ์พอใช้ถึงดี มีปรมิาณน้ าท่า 61,816 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรต่อปี กักเกบ็น้ าได้ 4,770 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 7.7 ของปริมาณ น้ าท่ารายป ี 

1.5.3 ปาุไม้ ในปี 2561 มีพื้นที่ปุาไม้ 9.50 ล้านไร่ ส่วนใหญ่มลีักษณะเป็นปุาดบิช้ืน 
และมีพื้นที่ปาุชายเลน ๑.28 ล้านไร่ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จ้านวน ๐.18 ล้านไร่ และชายฝั่งทะเลอันดามัน 
จ้านวน 1.10 ล้านไร่ ซึ่งพื้นที่ปุาชายเลนมีความส าคัญในการเป็นแนวกันคลื่นและเป็นแหลง่เพาะพันธ์ุสัตว์น้ า 
บริเวณชายฝัง่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยทรัพยากรปุาไม้ของภาค เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สวยงาม เช่น ถ้า น้ าตก และแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา ปุาไม้ อุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ปุา ฯลฯ 
ซึ่งตั้งอยู ่กระจายทั่วทั้งภาค 
 2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณูปโภค  

2.1 โครงข่ายถนน มีเส้นทาง 4 ช่องจราจรด้านฝั่งอ่าวไทยที่เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมกับภาค
กลาง และภาคใต้ชายแดนต่อเนื่องไปยังมาเลเซีย ส่วนเส้นทางคมนาคมฝั่งอันดามันบางช่วง (ระนอง) ยังเป็น 2 
ช่องจราจร 

 2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) สายกรุงเทพฯ-จุดผ่านชายแดน
ถาวร สะเดา เช่ือมโยงจังหวัดชุมพร–ระนอง–พังงา–ภูเก็ต–กระบี–่ตรัง–พัทลุง–สงขลาจนถึงชายแดนไทย (อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา) ระยะทางประมาณ 805 กิโลเมตร และเช่ือมต่อกบัทางพิเศษเหนือ-ใต้ สายเหนือ     
เมืองบูกิตกายูฮิตัม ประเทศมาเลเซีย โดยมีบางช่วงทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) 

 2.1.2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑ (สายสี่แยกปฐมพร-พัทลงุ) เช่ือมโยงจังหวัด
ชุมพร– สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง ระยะทางประมาณ 382.61 กิโลเมตร ปจัจุบันถนนเป็น 4 ช่อง
จราจร และเป็นส่วนหนึง่ของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) ตลอดสาย  

2.1.3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 (สายคลองแงะ-สุไหงโก-ลก) เช่ือมโยงจาก
อ าเภอสะเดา  จังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดปัตตานีไปยังชายแดนอ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยเส้นทาง
จาก จังหวัดปัตตานีเข้าสูจ่ังหวัดนราธิวาสเป็น 4 ช่องจราจร และเส้นทางนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชีย สาย 
18 (AH18) เช่ือมต่อกบัทางหลวงหมายเลข 3 ที่เมืองรันเตาปันจัง รฐักลนัตัน ประเทศมาเลเซีย และ ทางหลวง
หมายเลข 43 (สายหาดใหญ-่มะพร้าวต้นเดียว) เช่ือมต่อจากอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา ไปยัง จังหวัดปัตตานี 
เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรตลอดสาย รวมระยะทาง 94.95 กิโลเมตร 



24 
 

 

 2.1.4 ทางหลวงหมายเลข ๔๔ (สายอ่าวลกึ-หินโงก หรอื สายเซาทเ์ทริ์น) เป็นส่วน
หนึ่งใน โครงการสะพานเศรษฐกจิ (Land Bridge) เช่ือมโยงระหว่างพืน้ที่ฝัง่ทะเลอันดามันกบัฝัง่ทะเลอ่าวไทย โดย
เช่ือมโยงจังหวัดกระบี-่สรุาษฎร์ธานี เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 133.17 กิโลเมตร  

2.2 รถไฟ มีแนวเส้นทางหลักจากกรุงเทพฯ–ชุมพร–สุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช–พัทลุง–
หาดใหญ่- ปาดังเบซาร์  และเช่ือมต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ และเส้นทางแยกจากชุมทางทุ่งสง 
(นครศรีธรรมราช)– ตรัง เพื่อเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าและประชาชนจากรถไฟสายหลักที่ชุมทางรถไฟทุ่งสง 
จังหวัด นครศรีธรรมราชไปยังฝั่งทะเลอันดามันที่สถานีกันตัง จังหวัดตรัง ๓ แผนพัฒนาภาคใต้ 

 2.3 สนามบิน ภาคใต้มีสนามบินนานาชาติ 5 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย และสนามบินสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสนามบินกระบี่ ส าหรับ 
สนามบินภายในประเทศ มี 4 แห่ง ในจังหวัดชุมพร ระนอง ตรัง และนครศรีธรรมราช ปัจจุบันมีการใช้ ประโยชน์
เพิ่มมากข้ึนจากการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ า และประชาชนให้ความสนใจใน การเดินทางโดย
เครื่องบินมากข้ึน 

 2.4 ท่าเรือ ภาคใต้มีท่าเรือส าหรับการขนส่งสินค้าเช่ือมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง ในบริเวณพื้นที่ 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก และสามารถเช่ือมโยงกับท่าเรือของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย  ได้แก่ 
ท่าเรือน้ าลึกสงขลา ซึ่งเป็นท่าเรือหลักของภาค และท่าเรือขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นท่าเรือ เอกชนที่ใช้
ส าหรับขนถ่ายแร่ยิปซั่มและแร่โดโลไมต์ไปประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และญี่ปุุน ส่วนท่าเรือด้าน         ฝั่งทะเล
อันดามัน ได้แก่ ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง 
เป็นท่าเรือหลักในการขนถ่ายถ่านหินลิกไนต์จากประเทศอินโดนีเซียเพื่อส่งต่อไปยังโรงงาน   ปูนซีเมนต์ในอ าเภอ
ทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และท่าเรือระนอง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย โดยปัจจุบันให้บริการขน
ถ่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม 

 2.5 ด่านชายแดน ภาคใต้มีพรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนอืติดกับประเทศเมียนมาบรเิวณ
จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง โดยในจังหวัดระนอง เป็นพรมแดนทางน้ าเช่ือมโยงที่มีการขนสง่สินค้าอปุโภค
บริโภคและ เดินทางสัญจรทางเรือไปยงัเมอืงตะนาวศรี พื้นที่ตอนล่างของภาคติดกับประเทศมาเลเซีย มีด่าน
ชายแดนที่ส าคัญ คือ ด่านชายแดนสะเดา ปาดังเบซาร์และบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา รวมทัง้ด่านชายแดนวัง
ประจัน ซึ่งเป็น การเช่ือมโยงการค้าการเดินทางผ่านแดนระหว่างจังหวัดสตลูและรัฐเปอร์ลสิ ประเทศมาเลเซีย 
ในขณะที่ ด่านชายแดนต ามะลังเป็นด่านทางน้ าที่เช่ือมต่อจังหวัดสตูลกับท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และ
สามารถ เช่ือมต่อกับแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลของฝัง่อันดามนั  

2.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญท่ี่อยูร่ะหว่างการด าเนินการในภาคที่ส าคัญ 
ได้แก่ 

 2.6.1 โครงการก่อสร้างทางหลวง บรเิวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน (ชุมพร – ระนอง 
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 142 กิโลเมตร จากระยะทางทั้งสิ้น 260 กิโลเมตร) และบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง 
เช่ือมโยงภาคใต ้ ฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน (สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
377 กิโลเมตร จากระยะทางทัง้สิ้น 648 กิโลเมตร)  

2.6.2  โครงการรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร และชุมพร – สรุาษฎร์ธานี   
สุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ – สงขลา 

 2.6.3 โครงการระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟูา ช่วงหาดใหญ่ –        
ปาดังเบซาร์  

2.6.4  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย – มาเลเซีย 
ออกแบบ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการศึกษา
รูปแบบ การให้เอกชนร่วมลงทุน 
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 2.6.5 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็น
อาคาร ผู้โดยสารภายในประเทศแลว้เสรจ็และเปิดด าเนินการเมือ่เดือนมิถุนายน 2561 และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตาม แผนพัฒนาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2565) ๔ แผนพัฒนาภาคใต้ 

 
 2.7 บริการสาธารณูปโภค 

 2.7.1 ไฟฟูา ภาคใต้มีโรงไฟฟูาขนาดใหญ่ที่ใช้เช้ือเพลงิกา๊ซธรรมชาติ 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงไฟฟูาจะนะ จังหวัดสงขลา (ก าลงัการผลิต 1,476 เมกกะวัตต์) โรงไฟฟูาขนอม จงัหวัดนครศรีธรรมราช   
(ก าลงัการผลิต 824 เมกกะวัตต์) รวมทั้งโรงไฟฟูาขนาดกลางทัง้ฝัง่ตะวันตกและตะวันออก ได้แก่ โรงไฟฟูากระบี่ 
(ก าลงัการผลิต 315 เมกะวัตต์) โรงไฟฟูาพลงัน้ าสรุาษฎร์ธานี (ก าลังการผลิต 244 เมกะวัตต์)  เข่ือนรัชชประภา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ก าลงัการผลิต 240 เมกกะวัตต์) นอกจากนีม้ีโรงไฟฟูาพลังงานหมุนเวียนจาก ผู้ผลิตไฟฟูา
เอกชนรายเล็ก (SPP และ VSPP) กระจายอยู่ในจงัหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา 
และตรงั โดยภาคใต้มีระบบสายส่งรับพลังงานไฟฟูาจากภาคกลางท้าให้ระบบมีความมั่นคงมากขึ้น 

 2.7.2 การประปา ภาคใต้มีการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งให้บริการครอบคลมุในเขตเมอืง 
อย่างไรก็ตาม ภาคใต้ยังประสบปญัหาขาดแคลนน้ าดิบในช่วงฤดูแล้ง โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่และเมืองท่องเที่ยว
หลัก 
 3. สภาพเศรษฐกิจและรายได ้

 3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 3.1.1 เศรษฐกจิภาคใต้มีขนาดเลก็ มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาค ณ ราคาประจ้าปี ๒๕๖๐ 

เท่ากับ ๑,๒๒๙,๓๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐ ของผลติภัณฑ์มวลรวมประเทศ ซึ่งลดลงเล็กนอ้ยเมือ่เทียบกบั
ป ี2556 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 8.1 ของประเทศ  

3.1.2 โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้ยังคงพึ่งพาภาคเกษตร โดยในปี 2560 ภาคเกษตร มี
สัดส่วนรอ้ยละ 21.1 รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 14.7 ส าหรบัภาคบริการ มสีัดส่วนรอ้ยละ 64.2 
ซึ่งประกอบด้วย สาขาที่พกัและบรกิารอาหาร การค้า ขนส่ง และบริการอื่นๆ รอ้ยละ 15.7 11.7 7.7 และ 
29.1 ตามล้าดับ โดยการผลิตภาคเกษตรที่ส าคัญของภาค ได้แก่ ยางพารา ปาลม์น้ ามัน ประมง และไม้ผล   

อย่างไรก็ตามโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ภาคบริการ เริ่มมี
บทบาทต่อเศรษฐกิจของภาคใต้และมสีัดส่วนเพิม่ขึ้นอย่างตอ่เนื่อง โดยในปี ๒๕๖๐ ภาคเกษตรกรรมม ีสัดส่วนการ
ผลิตร้อยละ ๒๑.๖ ลดลงจากร้อยละ ๒๗.๖ ในปี ๒๕๕๖ เนือ่งจากความผันผวนด้านราคาของ สินค้าเกษตรหลักใน
พื้นที่โดยเฉพาะยางพารา ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ในปี ๒๕๖๐ ภาคบริการมสีัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๖๔.๒ เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 55.5 ในปี 2556 ส่วนใหญเ่พิ่มข้ึนจากสาขาที่พักและบรกิารอาหาร และ สาขาการขนสง่ ส่วน
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการผลิต ร้อยละ ๑๔.๗ ลดลงจากปี 2556 ที่มสีัดส่วนร้อยละ ๑๖.๙  

3.1.3 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคใต้อยู่ในระดับต่ า โดยในปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจมี
การ ขยายตัวร้อยละ ๑.๓ ซึ่งต่ ากว่าการขยายตัวของประเทศที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ชะลอตัว ของภาคเกษตรที่ได้รบัผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ า และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในช่วง ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๖- ๒๕๖๐) ร้อยละ ๒.๙  

3.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรอยู่ในระดบัสงู โดยปี ๒๕๖๐ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัว
ประชากร (GRP Per capita) เท่ากบั ๑๖๔,๑๑๕ บาทต่อคนต่อปี เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๕๙ ที่มีมลูค่า ๑๕๖,๗๓๙ 
บาทต่อคน ต่อปี โดยจงัหวัดภูเก็ตมผีลิตภัณฑ์มวลรวมตอ่หวัประชากรสูงสุด ๓๘๘,๕๕๙ บาทต่อคนต่อปรีองลงมา 
คือ  จังหวัด ๕ แผนพฒันาภาคใต้ พังงา ๒๖๕,๗๖๘ บาทต่อคนต่อปีและจังหวัดพัทลงุมผีลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว
ประชากรต่ าสุด 7๑,298 บาทต่อ คนต่อป ี
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  ย    ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
                        

                  ๑,๐๔๒,๓๑๒ ๑,๐๒๕,๗๐๔ ๑,๐๖๘,๓๙๕ ๑,๑๖๗,๓๖๓ ๑,๒๒๙,๓๔๐ 
                           ๘.๑ ๗.๘ ๗.๘ ๘.๐ ๘.๐ 
                                ๕.๐ ๐.๒ ๓.๙ ๔.๓ ๑.๓ 

                              
        (           ๑๔๒,๖๔๙ ๑๓๙,๔๖๘ ๑๔๔,๓๓๖ ๑๕๖,๗๓๙ ๑๖๔,๑๑๕ 
                          ๑.๓ -๒.๒ ๓.๕ ๘.๖ ๔.๗ 

                     ย         
          ๒๗.๖ ๒๕.๐ ๒๐.๙ ๒๑.๖ ๒๑.๑ 
               ๑๖.๙ ๑๖.๘ ๑๗.๑ ๑๕.๑ ๑๔.๗ 
-            ๔.๘ ๕.๐ ๕.๒ ๓.๙ ๒.๘ 
-            ๑๒.๑ ๑๑.๘ ๑๒.๐ ๑๑.๑ ๑๑.๙ 
           55.5 58.1 62.0 63.4 64.2 
-                  ๙.๗ ๑๐.๑ ๑๐.๒ ๑๑.๐ ๑๑.๗ 
-       ๖.๑ ๗.๕ ๘.๐ ๗.๖ ๗.๗ 
-                      ๙.๖ ๑๐.๓ ๑๓.๔ ๑๔.๖ ๑๕.๗ 
-       ๓๐.๑ ๓๐.๒ ๓๐.๕ ๓๐.๑ ๒๙.๑ 

     :                                          . 
 
   3.1.5  เศรษฐกิจของภาคใต้ กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดท่ีเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ
และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงของภาค  ในปี 2560  จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทีสุ่ดของภาคใต้  ได้แก่
จังหวัดสงขลา มีมูลค่า 241,838 ล้านบาท รองลงมา คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มูลค่า 211,048 ล้านบาท ภูเก็ต 
มูลค่า 209,011 ล้านบาท และจังหวัดนครศรีธรรมราช มลูค่า 153,575 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
19.7 17.2 17.0 และ 12.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค ตามล าดับ 
 3.2  เศรษฐกิจรายสาขา 
  3.2.1 ภาคเกษตร 
   1)  เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกจิหลักของประเทศ  แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของ
ภาคมีแนวโน้มลดลง 
   2)  ยางพารา 
   3)  ปาล์มน้ ามัน 
   4)  ภาคใต้เป็นแหล่งประมงและเพาะสัตว์น้ าชายฝั่งที่ส าคัญ 
   5)  พื้นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
   6)  พื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ทางเกษตรของภาคใต้ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
  3.2.2  ภาคอุตสาหกรรม 
   1) อุตสาหกรรมของภาคใต้อยู่ในภาวะชะลอตัว 
   2) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมมีมลูค่าเพิ่มข้ึน 
   3)  การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 
  3.2.3  การค้าชายแดน 
  3.2.4  การท่องเท่ียว 
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 3.3  เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
  3.3.1  รายได้เฉลี่ยครัวเรือนภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง 
  3.3.2  หนี้สินครัวเรือนภาคใต้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและสูงกว่าระดับประเทศ 
4.ประชากรและสังคม 
 4.1  ประชากร 
  4.1.1  จ านวนประชากรรวมของภาคใต้เพิ่มข้ึนสงูกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
  4.1.2  สัดส่วนประชากรสูงอายุเพิ่มข้ึน 
  4.1.3  ประชากรเมืองโดยรวมเพิม่ขึ้น 
 4.2  แรงงาน 
  4.2.1  ส่วนใหญ่มีความรู้ระดบัประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
  4.2.2  แรงงานต่างด้าว 
 4.3  การศึกษา 
  4.3.1  สถาบันการศึกษามีทุกระดับ 
  4.3.2  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรใกล้เคียงค่าเฉลี่ยประเทศ 
  4.3.3  ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
 4.4  สาธารณสขุ 
  4.4.1  สถานบริการสาธารณสุข 
  4.4.2  ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากขึ้น  แต่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมอืงใหญ่ 
  4.4.3  ประชาชนเจบ็ปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อที่ปูองกันได ้
 4.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สัดส่วนคดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินลดลง  แต่คดียาเสพติดมีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 
 4.6  สัดส่วนคนจน 
  สัดส่วนคนจนเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 
5.  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
 5.1  สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1.1  พื้นที่ปุาไม้เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย 
  5.1.2  ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าขนาดใหญล่ดลง 

5.1.3  คุณภาพแหล่งน้ าลดลง 
5.1.4  คุณภาพน้ าทะเลชายฝั่งดีข้ึน 

  5.1.5  ปริมาณขยะมลูฝอยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 
 5.2  สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ 
  5.2.1  ไฟไหม้ปุามีแนวโน้มลดลงอย่างมาก 
  5.2.2  สถานการณ์อุกภัยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
  5.2.3  สถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มลดลง 
  5.2.4  การกัดเซาะชายฝั่งทะเลยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 
6.  สภาวะแวดล้อมของภาคใต้ 
 6.1  จุดแข็ง 
  6.1.1  มีแหลง่ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามหลายแห่งทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 
  6.1.2  แหล่งท่องเที่ยวทางบกตอนในมีศักยภาพและหลากหลายกระจายอยู่ทั่วภาค 
  6.1.3  เป็นแหล่งเพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไมผ้ลเมอืงร้อน 
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  6.1.4  มีแหลง่อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรเพือ่การส่งออกทีส่ าคัญ 
  6.1.5  แหล่งการเพาะเลี้ยงกุ้ง สัตว์น้ าชายฝั่ง  และโคเนื้อของภาคที่มีศักยภาพ 
  6.1.6  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ 
  6.1.7  เป็นประตูการค้าชายแดนเช่ือมโยงกบัประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง 9 แหง่ 
  6.1.8  มีสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในพื้นที่ 
 6.2  จุดอ่อน 
  6.2.1  แหล่งท่องเที่ยวทีส่ าคัญหลายแหง่ของภาคยังมปีัญหาคุณภาพบริการ 
  6.2.2  การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  และเป็นการผลิตแบบดั้งเดิม  รวมทั้งการแปรรปูเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ยังมีนอ้ย 
  6.2.3  ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและประมง  รวมทั้งภาคการท่องเที่ยว 
  6.2.4  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  รวมทั้งปญัหาการกัดเซาะชายฝัง่ 
  6.2.5  โครงสร้างประชากรทีเ่ข้าสูส่ังคมผู้สงูอายุ 
  6.2.6  ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์
  6.2.7  ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตมีความเสื่อมโทรม 
 6.3  โอกาส 
  6.3.1  กระแสความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพ 
  6.3.2  การพัฒนาเมืองภูเก็ตเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart City) 
  6.3.3  นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมอาหารของรัฐบาลที่จะยกระดบัการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ระดับโลกเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  6.3.4  นโยบายการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง 
  6.3.5  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกจิสามฝุาย  อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย 
  6.3.6  ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นมากขึ้น 
  6.3.7  การเปิดเสรีทางการค้าระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปดิโอกาสให้ภาคการผลิตและภาค
บริการขยายสู่ตลาดโลกเพิม่ขึ้น 
   1)  การผลิตยางพารา ผลไม้ และอาหารทะเล จะได้รับโอกาสจากการทีป่ระเทศจีนและ
อินเดียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของโลก 
   2)  การท่องเที่ยวและบรกิารจะมโีอกาสขยายตัวจากจ านวนนักท่องเที่ยวทีเ่พิ่มสูงข้ึน
และมรีูปแบบการท่องเที่ยวทีห่ลากหลายข้ึน 
  6.3.8  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1)  ภาคการผลิตทีส่ าคัญของภาคมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน 
   2)  การสร้างเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6.4  ภัยคุกคาม 
  6.4.1  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  ที่มีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น 
  6.4.2  มาตรฐานการจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
  6.4.3  การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝมีืออย่างผิดกฎหมาย 
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7.  แผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาคใต้ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 7.1  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพชั้นน าของโลก 
  7.1.1  โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนและเมืองแห่งศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 
  7.1.2  โครงการพัฒนาสินค้าและบรกิารสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม 
และทุนทางวัฒนธรรม 
  7.1.3  โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่งประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชุมชน 
  7.1.4  โครงการพัฒนายกระดบัมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ธุรกิจ 
  7.1.5  แผนพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  7.1.6  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร 
  7.1.7  โครงการพัฒนาระบบดิจทิัลเพื่อการบริการสุขภาพ 
  7.1.8  โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้รกิารและสิง่อ านวยความสะดวกผู้โดยสารเรือส าราญ
ของท่าเรือหลัก 
  7.1.9  โครงการพัฒนาและบริหารจัดการแหลง่ท่องเที่ยวเพื่อรองรบัการท่องเที่ยวโดยเรือ
ส าราญ 
  7.1.10 โครงการพฒันาเส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้านบ้านและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
  7.1.11 โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านนักท่องเที่ยว 
  7.1.12 โครงการพฒันาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรเพื่อคนทัง้มวล 
 7.2  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของประเทศ 
  7.2.1  โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม 
  7.2.2  แผนงานพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 7.3  ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเขม้แข้งสถาบัน
เกษตรกร 
  7.3.1  แผนงานสง่เสรมิการผลิตและสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอัตลกัษณ์พื้นถ่ินที่มีศักยภาพ
ทางการตลาด 
  7.3.2  แผนงานพัฒนาโอกาสทางการตลาดให้กบัสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
  7.3.3  แผนงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย 
  7.3.4  แผนงานสนบัสนุนและยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
  7.3.5  แผนงานพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
  7.3.6  แผนงานสง่เสรมิการผลิตและการแปรรปูสินค้าเกษตรชีวภาพ 
  7.3.7  แผนงานสง่เสรมิการผลิตและการแปรรปูสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
ยกระดับไปสูผ่ลิตภัณฑ์คุณภาพสงู 
  7.3.8  แผนงานสง่เสรมิการรวมกลุ่มเกษตรกร 
  7.3.9  แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  7.3.10 แผนงานการสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการยุคใหมท่ี่ขับเคลือ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  7.3.11 แผนงานการพฒันาศักยภาพของเกษตรกรใหเ้ป็นเกษตรกรยุคใหม่ (Smart Farmer) 
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 7.4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว  การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 
และการเชื่อมโยงการค้าโลก 
  7.4.1  แผนงานการพัฒนาระบบขนสง่สาธารณะที่เหมะสมกับระดบัการพัฒนาของเมืองในเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณฑล  และเมืองหลักในภูมิภาค 
  7.4.2  แผนงานการพัฒนาและปรับปรงุโครงข่ายทางหลวง  ทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง และ
ทางพิเศษ 
  7.4.3  แผนงานจัดระเบียบและพฒันาเมอืงศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
  7.4.4  โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
  7.4.5  แผนงานพัฒนาเมืองขนาดกลางใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
  7.4.6  แผนงานฟื้นฟเูมืองประวัติศาสตร์ และแหลง่ศิลปกรรม 
  7.4.7  แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 
  7.4.8  แผนงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน 
  7.4.9  แผนงานพัฒนาเมืองในพื้นที่พเิศษ 
  7.4.10 แผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนสง่และสิง่อ านวยความสะดวกตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญ 
 7.5  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  7.5.1  แผนงานบริหารจัดการน้ า 
  7.5.2  แผนงานจัดระบบจัดการน้ าในภาวะวิกฤติการจัดระบบการจัดการพบิัติภัยจากน้ าใน
ภาวะวิกฤติแบบบูรณาการทั้งระบบ 
  7.5.3  โครงการจัดการปุาไม้และพื้นทีส่เีขียวเพื่อการอนุรกัษ์อย่างยั่งยืน 
  7.5.4  โครงการอนุรกัษ์แนวปะการงั ระบบนิเวศทางทะเลและปุาชายหาด ในพื้นที่ทีม่ี
ความส าคัญ 
  7.5.5  โครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูชายหาดท่องเที่ยวทีป่ระสบปัญหาการกัดเซาะและสูญเสีย
ระบบนิเวศชายฝั่งอย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม 
  7.5.6  โครงการคืนระบบนิเวศชายฝัง่ให้กบัชายฝั่งทะเลและเกาะของประเทศไทย 
  7.5.7  โครงการเสริมสร้างกลไกให้ชายฝัง่ทะเลไดร้ับการปอูงกันปญัหาและมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งที่เหมาะสม  โครงการฝึกอบรมผู้น าชุมชนชายฝัง่เกี่ยวกับความรู้ในการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะที่
เหมาะสม 
  7.5.8 โครงการจัดการชายฝัง่ทะเลและเกาะแบบบรูณาการ 
  7.5.9  โครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  7.5.10 โครงการพฒันาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและการสรา้งระบบส่งน้ าที่ครอบคลุมและทั่วถึง
พื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน 
 7.6  ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 
  7.6.1  แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกจิภาคใต้อย่างยั่งยืน  
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 วิสัยทัศน์ของกลุ่มภาคใต้ฝ่ังอันดามัน 

การท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพระดับโลก 

บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยนื 

พันธกิจของกลุ่มภาคใต้อันดามัน 

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการใหบ้รกิารการท่องเที่ยวสูม่าตรฐานสากล 
2. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนบัสนุนการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรภายในกลุ่มจังหวัดและ

เช่ือมโยงการคมนาคมกับต่างประเทศ 
3. เพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคง  และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้าง

ความเช่ือมั่นให้กบัพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว 
4. สร้างเศรษฐกิจใหส้มดลุเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  ชุมชน

และท้องถ่ิน 
5. การบรูณาการและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดลุของระบบ

นิเวศน์อย่างยั่งยืน 
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการ

ท่องเที่ยวและการเกษตรใหเ้กิดความยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาของกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
1. พัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน อย่างยั่งยืน 
2. การพัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพิ่มใหส้ินค้าภาคเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ 

เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการบริการด้านการท่องเที่ยว 

 
  แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2564  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และเปูาหมายที่จะต้องบรรลุ
อย่างชัดเจนทั้งในมิตเิศรษฐกจิ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา  และให้ความส าคัญอย่างยิ่งกบัการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกมิตอิย่าง
บูรณาการและเป็นองค์รวม  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของจงัหวัดตรงัไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 

ตรังเมืองแห่งความสุข  บนฐานการเกษตร  อุตสาหกรรมการเกษตร  และการท่องเท่ียว 

ท่ีได้มาตรฐานสากล 

 
 
 
 



32 
 

 

พันธกิจของจังหวัดตรัง 

1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่นคงและมี
ความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2. พัฒนาสงัคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้ีความมั่นคง  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยัง่ยืนและสร้างสิง่แวดล้อมที่ดบีนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพฒันาตามปราชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน 
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์รวม 

1. เศรษฐกจิของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยัง่ยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและสง่เสรมิการศึกษาเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบรูณ์และมสีิ่งแวดลอ้มดี ตลอดจนมีการบรหิารจัดการ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (ตามล าดับความส าคัญ) 

1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยัง่ยืน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์ให้มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ใหเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
4. บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างเหมาะสมกบัชุมชน/พื้นที่ และความยัง่ยืน 

 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจโครงสร้างพ้ืนฐาน การเกษตรยั่งยืน  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  คนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการประสานแผนพฒันาท้องถ่ิน 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564) 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาทอ้งถ่ินและชุมชน  มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมเชิงคุณภาพ  สืบสานภูมิปญัญา   
สู่การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม  และความสุขสูป่ระชาชนอย่างยั่งยืน” 

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง (พ.ศ.2561-2564) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสง่เสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์พลังงานและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมสีุขของท้องถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิาร  และการพัฒนาบุคลากรของท้องถ่ิน 

 
กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) 

1. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินละ 2 โครงการ  ไม่จ ากัดประเภทและงบประมาณของโครงการ 
2. เป็นโครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้ังแต่  2  แห่งข้ึนไป ได้ประโยชน์และ

ได้ท าความตกลงกันไว้  หากเปน็โครงการประเภทถนนต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร เช่ือมต่อ
ระหว่าง  2  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินข้ึนไป  หากเป็นโครงการประเภทอื่นต้องเป็นไปในภาพรวมทั้ง
จังหวัด 

3. โครงการทีเ่ป็นลักษณะโครงสร้างพื้นฐานจะต้องก าหนดค่าพกิัด  GPS 
 
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสง่เสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์พลังงานและการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนรุักษ์และส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมสีุขของท้องถ่ิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิาร และการพฒันาบุคลากรของท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง  มั่งคั่ง  ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  ข้างต้น  
มีความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 
แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด  โดยมีเปูาหมายส าคัญที่จะน าทิศทางการพฒันาไปสู ่ ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  ครอบคลุมทกุมิติ
การพัฒนา  โดยอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน  ทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และความต้องการของ
ประชาสงัคม  ท้องถ่ิน  และชุมชนอย่างเป็นเอกภาพ  เพื่อประโยชน์สงูสุดในพื้นที่จงัหวัดตรงั 
 

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
การศึกษาก้าวไกล 

ใส่ใจโครงสร้างพื้นฐาน 
การเกษตรยั่งยืน 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
คนมีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ 
สืบสานภูมิปัญญา 

สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชน
อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ 
ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร ์การพัฒนาขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นในเขตจังหว ัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค เสริมสร้างความเข้มแข็งภาค 
การเกษตร 

ย ก ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด ้จ า ก ก า ร 
ท่องเที่ยว 

ปู อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ทร ัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

 

 
 

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวัด ภาคใต ้ฝ ั่งอันดามัน พัฒนาคุณภาพด้านการท ่องเที่ยว พัฒนาระบบและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ 
สินค้าภาคเกษตร ประมง และ ปศุสัตว์ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการบร ิการด้าน การท ่องเที่ยว 

 

 
 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดตรัง 
สร้างฐานเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศน์ 
เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม 
พ ัฒนาคุณภาพชีว ิตและการศ ึกษา 

บริหารจัดการทร ัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 
 

ยุทธศาสตรอ์งค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
การศ ึกษา ศาสนา และ 

ศิลปวัฒนธรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม การจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 

คุณภาพชีวิตและสังคม การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โครงสร้างพ ื้นฐาน เศรษฐกิจ การท่องเท ี่ยว การเมืองการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
 

 
 

ยุทธศาสตร ์การพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นในเขตจังหว ัดตร ัง 
พัฒนาและส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน สู่ระดับ
ฐานราก 

การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย ่างย ั่งย ืน 

การอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น การเมือง การบริหาร และการพัฒนา บุคลากรของ
ท้องถิ่น 

โครงสร้างพ ื้นฐานควบคู่การท่องเท ี่ยว 
เชิงอนุรักษ์ 

ค ุณภาพชีว ิตและส่งเสริมการศ ึกษาเร ียนรู้ 
แบบองค์รวม 

อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (แผนชาติ ฉบับที่ ๑๒) 
-การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ -การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
-การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และธรรมาภ ิบาลในสังคมไทย 
-การสร ้างความเข้มแข ็งทางเศรษฐกิจและแข ่งขันได ้อย ่างย ั่งย ืน -การพัฒนาโครงสร้างพ ื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
-การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย ่างย ั่งย ืน -การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
-การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง -การพัฒนาภาค เมือง และพ ื้นที่เศรษฐกิจ 
และย ั่งย ืน ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่

ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.1  เป็นเอกสารที่แสดงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

                          และนโยบายรัฐบาล  ฯลฯ 
1.2  เป็นเอกสารที่แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
1.3  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งไป 

                          สู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี   
                          ประสิทธิภาพ 

   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถ่ินจะต้อง
ท าแล้ว  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถ่ิน  เพื่อน าท้องถ่ินให้
บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต  ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ 

1. วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถ่ิน 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง 

ทั้งนี้  วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่องต่างๆ ภายในท้องถ่ิน เช่นเรื่องการเกษตร  การท่องเที่ยว   
คมนาคมขนส่ง  เป็นต้น  จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถ่ินที่จะน าไปสู่เปูาหมายสุดท้าย
ตามที่ก าหนดโดยภารกิจหลักของท้องถ่ิน 
 

  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการท าแผนพัฒนาพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategic Plan) ท้องถ่ินไว้  แต่ไม่ก าหนดห้วง
ระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategic Plan)ว่าเป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงสามารถที่จะพิจารณาว่าจะท าแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategic 
Plan)ของตนส าหรับห้วงระยะเวลาเท่าใด  ข้ึนอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินว่าคิดไปข้ างหน้า 
(Forward  Thinking ) ไปในอนาคตยาวนานเพียงใด  ประกอบกับข้อมูล  ปัญหาที่ต้องการแก้ไข  ทั้งนี้  อาจจะ
ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย ก็ได้ 
 ในข้ันตอนน้ี  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  จะต้องพบผู้บรหิารท้องถ่ินเพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค์  ความส าคัญ  แนวทางและข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development 
Strategic Plan)  แล้วจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategic Plan) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถ่ินให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติในโครงการ
ดังกล่าว  แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบเพื่อด าเนินการตามห้วงเวลาและข้ันตอนที่ก าหนดต่อไป 

 ขั้นตอนท่ี  2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  1. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Development Strategic Plan) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้อง
มีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง  การ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ  โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละและการ
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วิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนการให้ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก่  ข้อมูลประชากร  รายได้  สุขภาพ  
การศึกษา  ทรัพยากร  การคมนาคมขนส่ง  การพาณิชย์  การลงทุน  อุตสาหกรรมและข้อมูลงบประมาณ  เป็นต้น 

    -  การรวบรวมปัญหาส าคัญของทอ้งถ่ิน 
ข้อมูลปญัหาส าคัญของท้องถ่ินจะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตรเ์พื่อแกป้ัญหา  ดังนั้นองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินจึงควรรวบรวมปัญหาทีส่ าคัญไว้ 

 ขั้นตอนท่ี  3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
 เป็นการประเมนิโดยวิเคราะหถึ์งโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถ่ิน  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถ่ิน  อันเป็นภาวะแวดลอ้ม
ภายในท้องถ่ิน  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ 
ปัจจุบันท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่จุดแข็ง      ( Strength 
– S ) จุดอ่อน ( Weakness – W ) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส ( Opportunity – O ) และอุปสรรค                   
( Threats – T ) เป็นเครื่องมือ 
 ขั้นตอนท่ี  4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

      1. การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
การก าหนดวิสัยทัศน์ ( vision ) หมายถึง  เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น       

“ จุดหมาย ” องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า  เพราะเราเช่ือว่า  หากสถานการณ์
ดังกล่าวเกิดข้ึนแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ  วิสัยทัศน์เป็นการสรุปบทเรียนจาก
อดีตพิจารณาปัจจุบันและมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า  โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณาว่าอดีต
ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของเรามีข้อเด่น  ข้อด้อยอะไรบ้าง  โดยประเมินจากภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนการพิจารณาปัจจุบันน้ัน  คือการพิจารณาว่าในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ
เราเป็นแบบใด 

2. การก าหนดภารกิจหลัก  หรือพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถ่ินจะต้องท า  โดยจะเกิดข้ึนหลังจากที่ทราบว่าท้องถ่ินต้องการอะไร  เป็น

อะไรในอนาคต  และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถ่ินใน
ปัจจุบันปรากฏ  ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถ่ินและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝุายในท้องถ่ิน  
ดังนั้นการตอบค าถามว่าท้องถ่ินจะต้องท าอะไร  เพื่อใคร  ค าตอบที่เกิดข้ึนก็คือความหมายของค าว่า “ภารกิจ
หลัก” นั่นเอง 

 ขั้นตอนท่ี  5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือ ประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การ
ด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อมและขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะก่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 ขั้นตอนท่ี  6  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถ่ินจะต้องท าแล้ว  
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถ่ิน  เพื่อน าท้องถ่ินให้บรรลุ
ความต้องการที่จะเป็นในอนาคต  ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนคือ 

1. วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถ่ิน 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง 

ทั้งนี้  วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่องต่างๆ ภายในท้องถ่ิน เช่นเรื่องการเกษตร  การท่องเที่ยว   
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คมนาคมขนส่ง  เป็นต้น  จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของวัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถ่ินที่จะน าไปสู่เปูาหมายสุดท้าย
ตามที่ก าหนดโดยภารกิจหลักของท้องถ่ิน 

 ขั้นตอนท่ี  7  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
 เมื่อได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนา   โดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห์  SWOT แล้วข้ันตอนต่อไปคือ  การก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถ่ินซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถ่ินหมายถึง  แนวคิดหรือวิธีการ อันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่
ต้องการในอนาคตอย่างไร 

 ขั้นตอนท่ี  8  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการบรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่ก าหนด  
จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆของกระบวนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนท่ี  9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินจะน าผลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 – 8 มาจัดท าร่างแผน     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จากนั้นจะน าร่างแผนยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินเพื่อพิจารณาและปรบัปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาท้องถ่ิน   

  ประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

ด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง   สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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2.1. วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด 

           “โครงสร้างพื้นฐานสะดวก การศกึษาเข้มแข็ง เศรษฐกจิมั่นคง พัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ว ต าบลน่าอยู ่” 
       พันธกิจ 

1. จัดให้มีและบ ารงุรกัษาทางบกและทางน้ า 
2. บ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
3. จัดให้มีน้ าเพือ่การอุปโภค บรโิภค และการเกษตร 
4. ส่งเสรมิการศึกษา 
5. บ ารุงและสง่เสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน 
6. ให้มีและบ ารุงการทอ่งเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
7. ปูองกันโรคและระงบัโรคติดต่อ 
8. ส่งเสรมิการพัฒนาเดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
9. คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
10. บ ารุงรกัษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
11. จัดให้มีอาคารที่ท าการ และเครื่องมือเครื่องใช้ทีเ่พียงพอต่อการใหบ้ริการประชาชน 

 

       จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้มาตรฐาน และเพียงพอ 
2. เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มข้ึน 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึนเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
4. แหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติได้รับการพฒันาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมไดร้ับการคุ้มครอง ดูแล และบ ารงุรักษา 
7. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถ่ิน ได้รบัการอนรุักษ์และสบืทอด 
8. การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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     แผนงานการพฒันาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลไมฝ้าด 

          องค์การบริหารส่วนต าบลไม้ฝาด   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  6  ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

                

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 

 

แผนงานที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซอ่มแซม

ถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้้า ท่าเทียบเรือ ผนังกั้นตลิง่ 

แผนงานที่ 2 การพฒันาระบบจราจร 

แผนงานที่ 3 การพฒันาและจัดหาแหลง่น้้า

สะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค 

แผนงานที่ 4 การพฒันาระบบโทรคมนาคม 

แผนงานที่ 5 การพฒันาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2 

 

แผนงานที่ 1.  การพัฒนาและสง่เสรมิอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 

              แผนงานที่  2.  การปรับปรงุและพัฒนาสถานที่

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ และการ

ท่องเที่ยว 

3 

 

แผนงานที่ 1.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

ของประชาชนทุกระดบั 

แผนงานที่ 2.  การเพิม่ช่องทางในการรับรู้

ข่าวสารให้แกป่ระชาชน 

แผนงานที ่ 3.  การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ินทุกระดับ         

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา   

และศิลปวัฒนธรรม 

4 

 

แผนงานที่ 1.  การสร้างจิตส้านึกและความ

ตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

               แผนงานที่ 2.  การบ้าบัดและก้าจัดขยะมลูฝอย 

 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม  และการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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5 

แผนงานที่ 1.  การสง่เสรมิการจัดสวัสดิการและ

นันทนาการ 

              แผนงานที่  2.  การสง่เสรมิสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน 

              แผนงานที่ 3.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 

 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม 

6 

แผนงานที่ 1.  การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

                แผนงานที่ 2.  การส่งเสริมระบบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

               แผนงานที่ 3.  การพฒันาระบบการบรหิาร

จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

การพัฒนาด้านการเมือง  การบรหิาร 
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วิสัยทัศนก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นจังหวัดตรัง 

“เป็นองค์กรหลักในการประสานพัฒนาทอ้งถ่ินและชุมชน มุง่เน้นการมสี่วนร่วมเชิงคุณภาพ 

สืบสานภูมิปญัญาสูก่ารพฒันาสงัคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา  

  1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรกัษ์          

แผนงานการพัฒนา  ได้แก่ 

1) ก่อสร้างปรับปรงุบ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า 

แสงสว่างสาธารณะ 

2) พัฒนาระบบจราจร 

3) พัฒนาและจัดหาแหลง่น้้าเพื่ออุปโภคและบรโิภค 

4) พัฒนาระบบขนส่ง 

5) พัฒนางานวางผงัเมือง 

6) ก่อสร้างปรับปรงุระบบคมนาคมสู่แหลง่ท่องเที่ยว 

7) เพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวใหเ้ป็นมารีน่าแหง่อันดามัน 

8) การสง่เสรมิความรู้ประเพณี และวัฒนธรรมทอ้งถ่ินสู่ชาวต่างชาติ ที่มีอยู่ในจังหวัดตรัง 

 2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 

   แผนงานการพัฒนา  ได้แก่ 

1) ส่งเสรมิการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

2) ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชน 

3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

5) ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจัดเกบ็ข้อมลู การวิจัย การใช้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 

6) ส่งเสรมิการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 

7)  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

  3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

             แผนงานการพัฒนา  ได้แก่ 

1) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) ส่งเสรมิระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3) พัฒนาระบบบรหิารจัดการของหน่วยงาน 

4) สนับสนนุให้มกีารประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน และชุมชน 
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4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรกัษ์พลงังานและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

อย่างยั่งยืน แผนงานการพฒันา  ได้แก่ 

1) สร้างจิตส้านึกและความตระหนกัในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

2) เฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3) บ้าบัดและฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) จัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

5) บ้าบัดและจัดการขยะ 

6) ส่งเสรมิและสร้างจิตส้านึกการอนรุักษ์พลังงาน 

  5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรกัษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

              แผนงานการพฒันา ประกอบด้วย 

1) ส่งเสรมิศาสนาศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

  6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอยู่ดีมสีุขของท้องถ่ิน   แผนงานการพฒันา ประกอบด้วย 

1) สนับสนนุและส่งเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตร โดยใช้

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

ส่วนท่ี 3.3  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการพัฒนาท้องถ่ินทีผ่่านมา องค์การบริหารส่วนต้าบลไม้ฝาด ได้ใช้แผนพัฒนาต้าบลเป็นกรอบในการ

ก้าหนดทิศทางการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต้าบล ซึ่งแผนพฒันาต้าบลดังกล่าว กล็้วนแล้วแต่มาจากการ

จัดท้าประชาคม (Civil Society) ของประชาชน ทั้งในรูปแบบของประชาคมหมูบ่้าน ประชาคมต้าบล ซึง่เป็นความ

ต้องการของประชาชนทั้งสิ้น ประกอบกบังบประมาณที่ทางองค์การบรหิารส่วนต้าบลไมฝ้าดมีอยูอ่ย่างจ้ากัด

สามารถด้าเนินการจัดสรรทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล น้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบ

ความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 

  (3.1) การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (การวิเคราะห์

ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค 

SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนต้าบลไม้
ฝาด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถ่ินซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบัน โดยเป็น
การตอบค้าถามว่า “ปัจจุบันท้องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส้าหรับการใช้ประโยชน์ในการก้าหนดการ
ด้าเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายในได้แก่                     
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จุดแข็ง (S – Strength)  จุดอ่อน (W – Weakness) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (O - Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
 ปัจจัยภายใน    ประกอบด้วย 

 - ด้านการบรหิาร ได้แก่ การแบง่ส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ้านาจ การก้ากับ

ดูแล เป็นต้น 

 - ระเบียบ กฎหมาย 

 - บคุลากร ได้แก่ อัตราก้าลงั คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น 

 - งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 

 - ระบบฐานข้อมลู 

 - การประสานงาน / การอ้านวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 - ทรัพยากร เครือ่งมอืและอปุกรณ์ในการท้างาน 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี 

ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส้าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความ

อ่อนแอ ข้อจ้ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

  (3.2) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 - ด้านการเมือง รวมถงึระดบัความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 

 - ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกจิในเขตพื้นที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้

ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 

 - ด้านสังคม 

 - นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 

 - เทคโนโลย ี

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามสีภาพเป็นเช่นไร 

เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจงัหวัด และของอ้าเภอทีเ่กิดข้ึนจะสง่ผลกระทบต่อท้องถ่ิน

อย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดทีเ่ป็นประโยชน์ หรอืเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถ่ิน โดยจะต้องพจิารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมอืงการปกครองและเทคโนโลย ี

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ป็น

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจ้ากัดต่อทอ้งถ่ินโดยจะต้องพจิารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ

สังคม การเมอืง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์โอกาส 
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 ส้าหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจบุันและโอกาสการพฒันาใน

อนาคตขององค์การบรหิารส่วนต้าบลไม้ฝาด ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  มีรายละเอียด ดังนี ้

  จุดแข็ง (Strength) 

  1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น้า และมีความมุง่มั่นสงูที่จะพฒันาองค์การบริหารส่วนต้าบลให้มีความ

เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

  2.  คณะผู้บริหารสามารถด้าเนินงานได้อย่างต่อเนือ่งและมเีสถียรภาพ  

  3. ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต้าบลมีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วน

ราชการต่าง ๆ 

  4.  มีเครื่องมอื เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัตงิาน  

  5. การบรหิารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนใน

พื้นที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 

  6.  มีความสามารถในการระดมความคิดและสามารถน้าความคิดใหม่ ๆ มาพฒันาองค์การบรหิารส่วน

ต้าบล  

จุดอ่อน (Weakness) 

  1.  บุคลากรบางส่วนจะต้องได้รบัการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน 

  2.  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต้าบลจัดเกบ็เองไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและการด้าเนินการพฒันา 

  3.  การจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และเทคโนโลยสีารสนเทศยังไมเ่ป็นระบบ 

  4.  การด้าเนินงานโครงการมีการบรูณาการร่วมกันน้อย 

5.  สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกบัภารกจิงาน 

  6.  คู่มือในการปฏิบัติงานมีไม่ครอบคลุม 

  7.  การประชาสมัพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง 

  โอกาส (Opportunity) 

  1.  ได้รับการสนบัสนุนและได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง  

  2. หน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการด้าเนินโครงการต่าง ๆ  

อย่างต่อเนื่อง 

  3.  ได้รับการสง่เสรมิและสนับสนุน บุคลากรและเทคโนโลยจีากหน่วยงานภายนอก  

  4.  การเมืองท้องถ่ินมีเสถียรภาพ  

  5.  วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเอื้ออ้านวยต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว 

  6.  มีการขยายโอกาสทางการศึกษา  เศรษฐกิจและการลงทนุที่เอื้อต่อการพฒันาอย่างก้าวกระโดด 
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อุปสรรค (Threat) 

  1.การสนบัสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ทีเ่กินศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต้าบลทีจ่ะ

ด้าเนินการได้มีโอกาสไดร้ับการสนบัสนุนนอ้ยมาก 

  2. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระดับโลก  ซึ่งสง่ผล 

ต่อการพฒันาท้องถ่ิน 

  3. มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัตเิหตุ  อุบัติภัย  ภัยแล้ง และภัยจากโรคภัยไข้เจบ็ 

  4. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไมเ่อื้ออ้านวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

  5.  ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 

  6.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง 

 

 
 
 
 


