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ค าน า 

จำกผลส ำรวจของกระทรวงสำธำรณสุขของญ่ีปุ่น พบวำ่จ ำนวนประชำกรของประเทศญ่ีปุ่น
ลดลงจำกปีท่ีผำ่นมำติดต่อกนัแลว้ถึง 6 ปี และประชำกรท่ีเกิดใหม่ยงัลดลงจำกปี 2554 ประมำณ 18,000 คน ซ่ึงได้
มีกำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรในอนำคตของประเทศญ่ีปุ่นวำ่ หำกเป็นเช่นน้ีต่อไป ประชำกรจะลดลงกวำ่คร่ึง
ในอีก 50 ปีขำ้งหนำ้ นอกจำกนั้น ยงัมีปัญหำดำ้นจ ำนวนประชำกรท่ีกระจุกตวัอยูใ่นเขตกรุงโตเกียว และบริเวณ
โดยรอบ ซ่ึงไดดึ้งเอำประชำชนจำกชุมชนในชนบทเขำ้ไปเป็นแรงงำนในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ส่งผลใหเ้กิด
ปัญหำประชำกรในเขตชนบทลดลง ท ำใหชุ้มชนกวำ่ 900 แห่งทัว่ประเทศจะสูญหำยไปเน่ืองจำกไม่มีแรงงำนท่ี
เพียงพอในกำรด ำเนินกำรในทอ้งถ่ิน และแมว้ำ่รัฐบำลท่ีผำ่นมำไดอ้อกนโยบำยและมำตรกำรในกำรแกไ้ขปัญหำ
มำโดยตลอด แต่ยงัไม่ไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีเท่ำท่ีควร เน่ืองจำกนโยบำยไม่มีควำมชดัเจนและขำดควำมต่อเน่ือง  

รัฐบำลชุดปัจจุบนัไดป้ระกำศมำตรกำรในกำรแกปั้ญหำประชำกรลดลง และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ภูมิภำคภำยใต ้ “นโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค” โดยมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจแก่ภูมิภำคให้
กลบัคืนมำ  ซ่ึงนโยบำยน้ีไดน้ ำขอ้เสียและปัญหำในกำรด ำเนินกำรของนโยบำยท่ีผำ่นมำเขำ้มำปรับปรุงแกไ้ข โดย
จุดท่ีเด่นท่ีสุดของมำตรกำรในคร้ังน้ีคือ กำรให้อิสระแก่ทอ้งถ่ินซ่ึงมีควำมเขำ้ใจปัญหำในทอ้งถ่ินของตนเองเป็น
ผูรั้บผดิชอบในกำรวำงนโยบำยของทอ้งถ่ินท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์และปัญหำของทอ้งถ่ินนั้นๆ แต่ในขณะเดียว 
กนัยงัสอดคลอ้งกบันโยบำยของรัฐบำลส่วนกลำงอีกดว้ย และรัฐบำลส่วนกลำง เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ
จะท ำหนำ้ท่ีใหก้ำรสนบัสนุนรัฐบำลทอ้งถ่ินในกำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดงักล่ำว ซ่ึงต่ำงจำกท่ี
นโยบำยท่ีผำ่นมำท่ีภำครัฐเป็นผูก้  ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินกำรใหท้ั้งหมด และทอ้งถ่ินเป็นเพียงแค่ผูป้ฏิบติัตำม
นโยบำยดงักล่ำวเท่ำนั้น 

ปัจจุบนัประเทศไทยก็ประสบปัญหำเช่นเดียวกนักบัท่ีเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
ปัญหำประชำกรกระจุกตำมเมืองใหญ่ๆ ท่ีเป็นผลมำจำกกำรท่ีส่วนภูมิภำคไม่มีงำนรองรับอยำ่งเพียงพอ รำยงำน
ฉบบัน้ีไดส้รุปมำตรกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคของประเทศญ่ีปุ่นท่ีรัฐบำลอำเบะไดป้ระกำศเม่ือปลำยปีท่ีผำ่นมำ  
ซ่ึงส ำนกังำนท่ีปรึกษำดำ้นอุตสำหกรรมประจ ำกรุงโตเกียว หวงัวำ่อำจจะเป็นประโยชน์ในกำรใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบส ำหรับกำรจดัท ำแนวทำงกำรพฒันำอุตสำหกรรมรวมถึงเศรษฐกิจในภูมิภำคของประเทศไทยต่อไป 

      

ส ำนกังำนท่ีปรึกษำดำ้นอุตสำหกรรม ประจ ำกรุงโตเกียว 
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บทที่ ๑ 
ความเป็นมา  

 
1.1 ปัญหาจ านวนประชากรทีล่ดลง 

ในช่วงเวลำกวำ่ 30 ปีท่ีผำ่นมำ ประเทศญ่ีปุ่นไดเ้ผชิญหนำ้กบัปัญหำอตัรำกำรเกิดของประชำกร
ในประเทศลดลงอยำ่งต่อเน่ือง  จำกขอ้มูลของกระทรวงสำธำรณะสุขของญ่ีปุ่นพบวำ่ ในปี 2555 มีจ ำนวน
ประชำกรลดลงกวำ่ 2 แสนคน และลดลงอยำ่งต่อเน่ืองมำแลว้เป็นเวลำ 6 ปีติดต่อกนั ซ่ึงมีกำรคำดกำรณ์วำ่หำก
ยงัคงสถำนกำรณ์เช่นน้ีต่อไป จ ำนวนประชำกรชำวญ่ีปุ่นในปี 2593 จะเหลือเพียง 95 ลำ้นคน และในจ ำนวนนั้น 
จะเป็นสัดส่วนของประชำกรท่ีมีอำย ุ65 ปีข้ึนไปถึง 40 เปอร์เซ็นต ์  จะท ำใหเ้กิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนและ
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรพฒันำของทอ้งถ่ิน  

1.2  ปัญหาการย้ายถิ่นฐานจากท้องถิ่นชนบทไปยังเมืองใหญ่ 
ไดมี้กำรคำดกำรณ์วำ่ภำยในปี 2583 องคก์ำรบริหำรส่วนทอ้งถ่ินจ ำนวน 896 แห่ง จำก 1799 แห่ง 

ทัว่ประเทศ จะไม่สำมำรถด ำรงอยูไ่ดเ้น่ืองจำกขำดแคลนประชำกร อนัป็นผลสืบเน่ืองมำจำกอตัรำกำรเกิดท่ีลดลง
ดงักล่ำวขำ้งตน้ และประชำกรวยัท ำงำนยำ้ยถ่ินฐำนจำกชนบทเขำ้สู่เมืองใหญ่ โดยเฉพำะเมืองโตเกียวและ 3 
จงัหวดัใหญ่โดยรอบ เช่น จงัหวดัชิบะ จงัหวดัไซตำมะ และจงัหวดัคำนำกำวะ ดงัท่ีแสดงขอ้มูลสถิติในรูปท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่1 สถิติกำรยำ้ยถ่ินฐำน เขำ้-ออก ของประชำกรในเขต 3 เมืองใหญ่ กบัจงัหวดัอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ 
 

จำกผลส ำรวจปี 2556 พบวำ่จ ำนวนประชำกรท่ีอำศยัอยูใ่นเขตเมืองโตเกียว และ 3 จงัหวดั
ใกลเ้คียง มีจ ำนวนสูงถึง 36 ลำ้นคน หรือคิดเป็น 28 % ของประชำกรรวม ซ่ึงมีสัดส่วนท่ีสูงมำกเม่ือเทียบกบั
ประเทศอ่ืนๆในยโุรป หรือ อเมริกำ ท่ีมีสัดส่วนเฉล่ียเพียง 15 %    

สำเหตุท่ีประชำกรยำ้ยถ่ินฐำนเขำ้มำในเมืองใหญ่ เน่ืองจำกมีโอกำสในดำ้นกำรงำนมำกกวำ่ โดย
เม่ือเปรียบเทียบอตัรำกำรรับสมคัรพนกังำนแลว้กรุงโตเกียวมีอตัรำค่ำจำ้งท่ีสูงกวำ่ภูมิภำคอ่ืนๆ มำก ซ่ึงคำดกำรณ์
วำ่จะเป็นเช่นน้ีไปจนถึงกำรแข่งขนักีฬำโอลิมปิกปี 2563 ท่ีเมืองโตเกียวเป็นเจำ้ภำพ  และในปี 2568 เขตเมือง
โตเกียวจะเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยอุยำ่งเตม็ตวั ท ำใหมี้ควำมตอ้งกำรแรงงำนในดำ้นกำรบริกำรผูสู้งอำยเุพิ่มมำกข้ึน ซ่ึง
จะส่งผลใหป้ระชำชนจำกชนบท ยำ้ยถ่ินฐำนเขำ้มำยงัเมืองโตเกียวเพิ่มข้ึนอีกเป็นจ ำนวนมำก 
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นอกจำกนั้นยงัพบวำ่ หลงัจำกปี 2556  มีประชำกรท่ียำ้ยถ่ินฐำนเขำ้มำในเขตเมืองโตเกียว และ 3 
จงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อศึกษำต่อในระดบัอุดมศึกษำจ ำนวนมำก แต่กำรอตัรำกำรกลบัไปท ำงำนยงัทอ้งถ่ินของตนเอง
ภำยหลงัจำกกำรจบกำรศึกษำ มีสัดส่วนลดลง โดยเฉพำะส่วนของประชำกรสตรี ดงันั้นกำรสร้ำงงำนในทอ้งถ่ิน
เพื่อดึงประชำกรกลบัไปเพื่อพฒันำจึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั 

กำรยำ้ยถ่ินฐำนจำกทอ้งถ่ินชนบทไปยงัเมืองใหญ่  ยงัเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีเร่งใหจ้  ำนวนประชำกร
ของประเทศลดลงอีกดว้ย เน่ืองจำกกำรยำ้ยถ่ินฐำนจำกเขตชนบทท่ีมีอตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำอยูแ่ลว้ไปสู่เมืองใหญ่ท่ีมี
อตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำลงไปอีก โดยเฉพำะในเขตเมืองโตเกียวและ 3 จงัหวดัโดยรอบท่ีมีอตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำมำก จะ
ส่งผลใหจ้  ำนวนประชำกรของญ่ีปุ่นในอนำคตมีแนวโนม้ท่ีจะลดลงมำกข้ึนไปอีก ดงัท่ีแสดงในรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่2  ผลกระทบดำ้นจ ำนวนประชำกรจำกกำรหลัง่ไหลของประชำกรเขำ้สู่เมืองใหญ่ 

1.3 ผลกระทบทีเ่กดิจากจ านวนประชากรทีล่ดลง 
ปัญหำต่ำงๆ เหล่ำน้ี ไม่ไดเ้พียงแค่ส่งผลกระทบต่อภำคเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยงัส่งผลไปถึง

ภำคสังคม และกำรพฒันำของทอ้งถ่ินของประเทศญ่ีปุ่นในอนำคตอีกดว้ย กล่ำวคือ เม่ือจ ำนวนประชำกรลดลง
เร่ือยๆ ประกอบกบัอตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำ ส่งผลใหมี้ประชำกรวยัเด็กในอตัรำท่ีต ่ำ ท ำใหป้ระเทศญ่ีปุ่นเขำ้สู่สังคม
ผูสู้งอำยอุยำ่งเตม็ตวั  ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดกำรขำดแคลนแรงงำนในอนำคต ท ำใหข้นำดของธุรกิจมีขนำดเล็กลง รำยได้
ต่อหวัของประชำชนก็จะลดลงตำมล ำดบั ส่งผลไปถึงก ำลงัซ้ือภำยในทอ้งถ่ินลดลง ท ำใหภ้ำครัฐตอ้งแบกรับภำระ 
ในกำรใหค้วำมช่วยเหลือมำกยิง่ข้ึน นอกจำกนั้นกำรคิดคน้ผลิตภณัฑห์รือเทคโนโลยใีหม่ๆ ภำยในทอ้งถ่ินก็จะท ำ
ไดย้ำกข้ึน  

1.4 การแก้ปัญหาของภาครัฐ 
เพื่อหำแนวทำงและมำตรกำรแกไ้ขปัญหำจ ำนวนประชำกรลดลง และปัญหำกำรกระจุกของ

ประชำกรในเขตเมืองใหญ่  รัฐบำลชุดปัจจุบนัไดป้ระกำศจดัตั้งหน่วยงำนรับผดิชอบโดยตรงในกำรจดักำรฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจภูมิภำคเพื่อด ำเนินกำร “กำรฟ้ืนฟูทอ้งถ่ิน กำรพฒันำบุคลำกร และกำรสร้ำงงำนในทอ้งถ่ิน” เม่ือเดือน
กรกฎำคม 2557 และในเดือนกนัยำยนปีเดียวกนัไดมี้กำรจดัตั้งหน่วยงำนอยำ่งเป็นทำงกำร ซ่ึงมีนำยกรัฐมนตรีเป็น
หวัหนำ้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ภำยใตช่ื้ออยำ่งเป็นทำงกำรวำ่ “ศูนยด์ ำเนินกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค”  และได้
แต่งตั้งนำยอิชิบะ ชิเกรุ เป็นรัฐมนตรีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค พร้อมทั้งจดัท ำ 
“วสิัยทศัน์กำรด ำเนินกำรระยะยำว” และ “ยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค” เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงพื้นฐำนในกำร
ด ำเนินกำร ซ่ึงในกำรด ำเนินกำรระดบัทอ้งถ่ินนั้น แต่ละทอ้งถ่ินจะน ำนโยบำยหลกัท่ีภำครัฐวำงไวไ้ปใชใ้นเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำร และจะน ำเอำเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ินเขำ้มำผสมผสำนในกำรสร้ำงนโยบำยของ
ตนเองอยำ่งเหมำะสม 

ทอ้งถ่ินชนบท 
เขตเมืองโตเกียว และ 3จงัหวดัรอบขำ้ง 

(จงัหวดัชิบะ จงัหวดัไซตำมะ และจงัหวดั คำนำกำวะ) 
() 

 
ประชำกรลดลง 

อตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำ 

อตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำ อตัรำกำรเกิดท่ีต ่ำมำก 

กำรยำ้ยถ่ินฐำน 
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บทที่ 2  
การด าเนินการของรัฐบาลส่วนกลาง 

 
หลงัจำกมีกำรจดัตั้งหน่วยงำนท่ีรับผดิชอบอยำ่งเป็นทำงกำรแลว้ ไดมี้กำรประกำศกฎหมำยวำ่

ดว้ยกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคในเดือนพฤศจิกำยน 2557 เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจให้แก่ภูมิภำค 
และแกไ้ขปัญหำจ ำนวนประชำกรท่ีลดลงอยำ่งรวดเร็ว  และในเดือนธนัวำคม 2557 ไดป้ระกำศเป้ำหมำยในกำร
ด ำเนินกำรเพื่อรักษำจ ำนวนประชำกรของประเทศญ่ีปุ่นให้คงระดบัท่ี 100 ลำ้นคนในปี 2603 พร้อมทั้งไดจ้ดัท ำ 
“วสิัยทศัน์กำรด ำเนินกำรระยะยำว” และ “แผนยทุธศำสตร์กำรด ำเนินกำร” ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี   

 
2.1  วสัิยทัศน์การด าเนินการระยะยาว 

วสิัยทศัน์กำรด ำเนินกำรระยะยำวเพื่อ “กำรฟ้ืนฟูทอ้งถ่ินชนบท” “กำรเพิ่มจ ำนวนประชำกร” 
“กำรสร้ำงงำน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนกำรณ์ของประชำกรปัจจุบนั และอนำคต ท ำใหเ้กิดควำม
เขำ้ใจท่ีตรงกนัถึงปัญหำ และน ำเสนอทิศทำงในกำรด ำเนินกำรในอนำคต โดยมีมุมมองพื้นฐำน 3 ดำ้น ดงัน้ี  

1)  กำรลดกำรหลัง่ไหลของแรงงำนจำกภูมิภำคสู่เมืองใหญ่  
2)  กำรสนบัสนุนและส่งเสริมกำรสร้ำงงำน กำรสมรส และกำรเล้ียงดูบุตร ให้ตรงกบัควำม

ตอ้งกำรของประชำกรวยัหนุ่มสำว 
3)  กำรแกไ้ขปัญหำของทอ้งถ่ินตำมลกัษณะเฉพำะของทอ้งถ่ินนั้นๆ  

วสิัยทศัน์กำรด ำเนินกำรระยะยำว ไดก้ ำหนดภำพเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรดงัน้ี  
1) กำรหยดุกำรลดลงของจ ำนวนประชำกร 
2) กำรสร้ำงสังคมคนรุ่นใหม่ โดยกำรเพิ่มอตัรำกำรเกิดให้ไดท่ี้อตัรำ 1.8  
3) กำรรักษำจ ำนวนประชำกรในปี 2603 ใหไ้ด ้100 ลำ้นคน   จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั หำกยงัคง

ด ำเนินเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ ไดมี้กำรคำดกำรณ์วำ่ในปี 2603 ประชำกรรวมของประเทศญ่ีปุ่นจะเหลือเพียง 86.7 ลำ้น
คน ซ่ึงเทียบเท่ำกบัเม่ือ 60 ปีก่อน และจะเหลือเพียง 50 ลำ้นคน ในปี 2643   กำรท่ีจะบรรลุเป้ำหมำยในกำรท่ีจะ
รักษำจ ำนวนประชำกรใหไ้ด ้100 ลำ้นคน ในปี 2603 นั้น ในช่วงระหวำ่งปี 2573 - 2583 ตอ้งท ำให้อตัรำกำรเกิด
กลบัมำอยูท่ี่อตัรำ 1.8  โดยไดมี้กำรตั้งเป้ำหมำยไวท่ี้ปี 2563 ท่ีอตัรำ 1.6  และเพิ่มข้ึนเป็น 1.8 ในปี 2573 และจะอยู่
ท่ีอตัรำ 2.07 ในปี 2583 

4) กำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกร โดยหำกสำมำรถแกไ้ขปัญหำประชำกรลดลงไดแ้ลว้  
ไม่เพียงแต่ส่งผลดีแค่เพิ่มจ ำนวนประชำกรเท่ำนั้น แต่ยงัสำมำรถลดสัดส่วนของประชำกรผูสู้งอำยไุด ้โดยในปี 
2593 สัดส่วนของผูสู้งอำยจุะข้ึนสูงสุดท่ีร้อยละ 35.3 และจะลดต ่ำลงเร่ือยๆ จนกลบัเขำ้สู่สัดส่วนมำตรฐำนในปี 
2633 ท่ีร้อยละ 27  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจโดยมีประชำกรวยัท ำงำนเพิ่มข้ึน ท ำใหล้ดกำรแบก
รับภำระของประชำชนในกำรดูแลผูสู้งอำย ุ 

5) กำรสร้ำงควำมเสถียรของจ ำนวนประชำกร ไปพร้อมกบักำรเพิ่มประสิทธิภำพ ซ่ึงจะท ำให้
สำมำรถคงอตัรำกำรขยำยตวัของ GDP ในปี 2593 ไดท่ี้ 1.5 -2.0%  
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2.2  แผนยุทธศาสตร์การด าเนินการ  
ปัจจุบนั สังคมญ่ีปุ่นไดถู้กผกูมดัอยูภ่ำยใตปั้ญหำกำรขำดแคลนประชำกรในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

จำกผลกำรส ำรวจพบวำ่ ประชำกรกวำ่ร้อยละ 40 มีควำมประสงคท่ี์จะกลบัไปอยูท่ี่ภูมิล ำเนำเดิมของตวัเอง หำกวำ่
ทอ้งถ่ินนั้นมีควำมพร้อมในดำ้นปริมำณงำน และชีวติควำมเป็นอยูท่ี่ดี ดงันั้นจึงจ ำเป็นตอ้งสร้ำงนโยบำยท่ีสำมำรถ
ดึงคนกลบัสู่ทอ้งถ่ิน เม่ือสำมำรถดึงคนกลบัทอ้งถ่ินก็จะเกิดกำรสร้ำงงำน เม่ือสำมำรถเพิ่มปริมำณงำนท่ีมีคุณภำพ
ก็จะสำมำรถดึงคนกลบัเขำ้มำไดม้ำกข้ึน ซ่ึงจะท ำใหเ้ป็นวงจรท่ีสำมำรถพฒันำเศรษฐกิจทอ้งถ่ินใหก้ลบัคืนมำได ้
ดงัแสดงในรูปท่ี 3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3  ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรพฒันำคน กำรสร้ำงงำน และกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
 

2.2.1  ปัญหาจากการด าเนินการทีผ่่านมา  
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำประชำกรลดลงมีมำตั้งแต่ในอดีต แต่สำมำรถแกไ้ขไดเ้พียงแค่ระดบั

หน่ึงเท่ำนั้น ซ่ึงเหตุผลท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถแกไ้ขไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ มีดงัต่อไปน้ี 
1. ระบบรำชกำรท่ีด ำเนินกำรแยกตำมนโยบำยของแต่ละกระทรวง ท ำใหไ้ม่เกิดกำรประสำนกนั

ระหวำ่งหน่วยงำน ส่งผลใหก้ำรท ำงำนมีประสิทธิผลต ่ำ 
2. ใชรู้ปแบบกำรด ำเนินกำรแบบเดียวทัว่ประเทศ โดยไม่ค  ำนึงถึงจุดเด่นของแต่ละทอ้งถ่ิน  
3. กำรใชง้บประมำณท่ีฟุ่มเฟือย และแผนกำรด ำเนินกำรท่ีไม่มีควำมชดัเจน 
4. กำรสร้ำงนโยบำยท่ีไม่เขำ้ถึงปัญหำท่ีแทจ้ริง แกปั้ญหำไดเ้พียงแค่ผวิเผิน 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำรท่ีสั้นเกินไป และขำดควำมต่อเน่ือง 
 

2.2.2   แนวคิดนโยบายด าเนินการภาครัฐ 5 หัวข้อหลกั 
เพื่อแกไ้ขปัญหำประชำกรลดลง และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน ไดมี้แนวคิดในกำรด ำเนินกำร

ของภำครัฐ โดยเนน้หลกักำร 5 ขอ้ ดงัน้ี 
1)  ความเป็นอสิระในการด าเนินการ  
กำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นอิสระของทอ้งถ่ิน ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งองคก์รบริหำรส่วน

ทอ้งถ่ิน ภำคเอกชน และภำคประชำชน เพื่อสร้ำงแนวทำงแกไ้ขปัญหำร่วมกนั โดยใหท้อ้งถ่ินสำมำรถด ำเนินกำร
ไดด้ว้ยตนเอง ไม่ตอ้งรอกำรสนบัสนุนจำกภำครัฐในอนำคต และผสมผสำนกบัเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่ 

[การสร้างงาน] 
พฒันำ และรักษำ คุณภำพของงำน  

และปริมำณกำรจำ้งงำนงำน 

[การสร้างคน] 
พฒันำบุคลำกรให้มีควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมกำรสมรส  
กำรมีบุตร กำรให้ควำมเหลือในกำรเล้ียงดูบุตรช่วยเหลือ 

[การพฒันาท้องถิ่น] 
การพฒันาท้องถิ่น โดยการน าเอกลกัษณ์ของท้องถิ่นเข้า

มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
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2)  การด าเนินการทีม่ีความเป็นไปได้ในอนาคต 
 จะเนน้ท่ีมำตรกำรสนบัสนุนใหท้อ้งถ่ินเป็นผูด้  ำเนินกำรเองโดยตรงเพื่อใหไ้ปสู่เป้ำหมำยท่ีวำง

ไว ้ ซ่ึงรวมถึงกลไกกำรท ำใหเ้กิดกำรสร้ำงและคงไวซ่ึ้งอุตสำหกรรมในทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็ เพื่อใหมี้สภำพแวดลอ้ม
ท่ีสำมำรถใชชี้วติไดอ้ยำ่งเป็นสุข  

3)  ความเป็นท้องถิ่น  
กำรด ำเนินกำรสนบัสนุนกำรจดัตั้งนโยบำยด ำเนินกำรภำยใตเ้อกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยน ำ

ขอ้มูลของแต่ละทอ้งถ่ินมำวเิครำะห์เพื่อท ำกำรจดัท ำนโยบำยท่ีเหมำะสมของทอ้งถ่ิน เช่น กำรน ำแผนแม่แบบ
แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคของภำครัฐ มำเป็นแม่แบบในกำรจดัท ำแผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ินโดย
สำมำรถปรับเปล่ียนใหต้รงกบัจุดแขง็ของแต่ละทอ้งถ่ิน  ซ่ึงจะท ำใหก้ำรด ำเนินกำรมีควำมคล่องตวัมำกกวำ่ใน
อดีตท่ีเป็นรูปแบบนโยบำยเดียวทัว่ประเทศ   

4)  การเช่ือมโยงเครือข่าย 
เพื่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรภำยใตร้ะยะเวลำ และงบประมำณท่ีจ ำกดั 

จึงจ ำเป็นตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในทอ้งถ่ินในกำรสร้ำงเครือข่ำยเช่ือมโยงระหวำ่งหน่วยงำนต่ำงๆ 
เช่น องคก์รบริหำรส่วนทอ้งถ่ิน ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ  และหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน  

5)  การค านึงถึงผลลพัธ์ 
กำรสร้ำงแผนกำรด ำเนินกำรและกำรวเิครำะห์อยำ่งชดัเจน เพื่อไม่ให้เกิดกำรใชง้บประมำณอยำ่ง

สูญเปล่ำ โดยกำรน ำรูปแบบของ PDCA เขำ้มำใชใ้นกำรด ำเนินกำร หรือกำรตั้งเป้ำหมำยทั้งในระยะสั้น - กลำง 
ใหมี้ควำมชดัเจน  เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้  
 
2.2.3  ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น 

กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและหน่วยงำนทอ้งถ่ิน ภำยใตน้โยบำยภำครัฐ 5 หวัขอ้หลกั 
ในกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรพฒันำทอ้งถ่ิน กำรสร้ำงบุคลำกร และกำรสร้ำงงำน โดยหน่วยงำนทอ้งถ่ิน
จ ำเป็นตอ้งเป็นผูด้  ำเนินกำรในกำรจดัท ำแผนด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมตำมสภำพทอ้งถ่ินของตนเอง และภำครัฐจะ
เป็นผูใ้หก้ำรสนบัสนุนตำมนโยบำยท่ีภำครัฐก ำหนด ดงันั้น จึงจ ำเป็นตอ้งท ำกำรวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจ สังคม 
ในปัจจุบนั ดงันั้น หวัขอ้ในกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐและหน่วยงำนทอ้งถ่ิน มีดงัต่อไปน้ี 

1)  จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด าเนินการระยะเวลา 5 ปี 
จำกกำรท่ีภำครัฐไดอ้อกนโยบำย 2 ส่วนคือ “วสิัยทศัน์กำรด ำเนินกำรระยะยำว” และ “แผน

ยทุธศำสตร์กำรด ำเนินกำร” ไดก้ ำหนดใหห้น่วยงำนทอ้งถ่ินน ำแผนของภำครัฐมำใชเ้ป็นแม่แบบในกำรสร้ำง
นโยบำยของทอ้งถ่ินของตนเองในรูปแบบนโยบำยฉบบัทอ้งถ่ิน คือ “วสิัยทศัน์ดำ้นจ ำนวนประชำกรของทอ้งถ่ิน” 
และ “แผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ิน” ใหแ้ลว้เสร็จภำยในกลำงปี 2015 และพร้อมด ำเนินกำรในปี 2016 
ซ่ึงภำครัฐจะมีกำรด ำเนินกำรและแกไ้ขปรับปรุงใหเ้หมำะสม โดยน ำเคร่ืองมือ PDCA (Plan – Do – Check – 
Action) มำใชใ้นกำรวเิครำะห์ เพื่อใหก้ำรพฒันำเกิดประสิทธิภำพ  

ภำครัฐไดท้  ำกำรจดัแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยออกเป็นแพค็เกจต่ำงๆ เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินกำรมีควำมเหมำะสมกบัหวัขอ้นั้นๆ และไดน้ ำ KPI เขำ้มำใชใ้นกำรวดัผลกำรด ำเนินกำร รวมถึงน ำ
เคร่ืองมือ PDCA มำใชเ้ป็นกลไกในกำรปรับปรุงดว้ย  

หน่วยงำนทอ้งถ่ินก็เช่นเดียวกนั ตอ้งมีกำรวำงเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะกลำงตำมปัญหำท่ี
เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินนั้นๆ และวดัผลควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำรตำม “แผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ิน” 
โดยน ำเคร่ืองมือ PDCA มำใชเ้ป็นกลไกในกำรปรับปรุงดว้ยเช่นกนั  
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2)  การใช้ข้อมูลเพ่ือวเิคราะห์เอกลกัษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
กำรน ำเทคโนโลยดีำ้นสำรสนเทศ BIG DATA เขำ้มำใชใ้นสนบัสนุนกำรด ำเนินนโยบำยของ

ภำครัฐ โดยไดมี้กำรติดตั้ง “ระบบวเิครำะห์เศรษฐกิจภูมิภำค” ซ่ึงน ำขอ้มูลจำกทอ้งถ่ินเขำ้มำวเิครำะห์ เช่น จุดแขง็
และจุดอ่อนของแต่ละทอ้งถ่ิน ขอ้มูลดำ้นกำรท่องเท่ียว กำรยำ้ยถ่ินฐำนเขำ้-ออกของประชำกร  เพื่อใชใ้นกำร
จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรของทอ้งถ่ิน และน ำเคร่ืองมือ PDCA เขำ้มำใชเ้พื่อวเิครำะห์กำรด ำเนินกำรและ
กำรปรับปรุงแผนด ำเนินกำรใหเ้หมำะสมกบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงระบบน้ีเร่ิมพฒันำในปี 2557 และปี 2558 จะสำมำรถ
ใหบ้ริกำรแก่ทอ้งถ่ินแต่ละแห่งท่ีมีกำรด ำเนินกำรของแผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงหำกกำร
ด ำเนินกำรเป็นไปไดต้ำมแผนกำรท่ีก ำหนด จะมีกำรพิจำรณำเพิ่มฟังกช์ัน่กำรวเิครำะห์ในหวัขอ้ต่ำงๆ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์มำกข้ึน 

3)  การจัดตั้งระบบ ONE-STOP และจัดท าแพค็เกจการด าเนินการ 
เพื่อใหแ้ต่ละทอ้งถ่ินสำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งคล่องตวั ภำครัฐไดมี้มำตรกำรสนบัสนุนในส่วน

ต่ำงๆ เช่น กำรจดัตั้งระบบ ONE-STOP เพื่อเป็นศูนยก์ลำงในกำรใหค้วำมช่วยเหลือ กำรสร้ำงแพค็เกจกำร
ด ำเนินกำรท่ีหน่วยงำนรัฐบำลกลำง(กระทรวง ทบวง กรม) ต่ำงๆ ไดร่้วมกนัก ำหนดและเตรียมกำร เพื่อใหท้อ้งถ่ิน
สำมำรถเลือกไปด ำเนินกำรในส่วนท่ีเหมำะสมกบัทอ้งถ่ินตนเองได ้ 

นอกจำกนั้น เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรของทอ้งถ่ินท่ีมีขนำดเล็ก ภำครัฐไดจ้ดัตั้งระบบ 
“สนบัสนุนดำ้นบุคลำกรเพื่อกำรฟ้ืนฟูภูมิภำค” โดยส่งเจำ้หนำ้ท่ีเขำ้ไปยงัทอ้งถ่ิน เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินกำร
อยำ่งใกลชิ้ด ซ่ึงในปี 2557 ไดมี้กำรจดัอบรมบุคลำกรเพื่อท ำกำรศึกษำถึงขอ้มูล เพื่อใหเ้ขำ้ใจปัญหำของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะมีกำรเร่ิมส่งเจำ้หนำ้ท่ีไปยงัทอ้งถ่ินตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป รวมถึงมีกำรจดัจั้ง “โตะ๊ใหค้  ำปรึกษำ
ดำ้นกำรฟ้ืนฟูภูมิภำค” คดัเลือกเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐท่ีมีควำมสนใจในทอ้งถ่ินนั้นๆ เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำเฉพำะ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ  

4)  การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างท้องถิ่น 
รัฐบำลส่วนกลำงสนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่ำงๆ มีควำมร่วมมือกนัในวงกวำ้ง 

ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ท ำกำรวเิครำะห์พื้นท่ีท่ีมีควำมร่วมมือกนั เพื่อหำหวัขอ้ในกำรปรับปรุงแกไ้ข 
และระบุเขำ้ไปในแผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ิน นอกจำกนั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั
ก็น ำหวัขอ้ปัญหำขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัล่ำงลงมำ เช่น ระดบัเมือง เป็นตน้ เขำ้มำระบุในแผน
ยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ินของตนเอง และใหค้วำมร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัล่ำงลง
มำในกำรด ำเนินกำร  

 
2.2.4  เป้าหมายการด าเนินการ 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรของแผนยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูภูมิภำคของภำครัฐ เป็นกำรก ำหนด
โดยใช ้ “วสิัยทศัน์ระยะยำว” เป็นพื้นฐำน จำกนั้นแต่ละชุมชนทอ้งถ่ิน จะน ำแนวทำงดงักล่ำวไปปรับใชเ้พื่อสร้ำง
แผนใหเ้หมำะสมกบัสภำพทอ้งถ่ินของตนเอง รวมถึงกำรน ำเคร่ืองมือ KPI (Key Performance Index)  เขำ้มำใชใ้น
กำรวดัผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละหวัขอ้  

ภำยใตเ้ป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรแต่ละขอ้ ผูเ้ก่ียวขอ้งในทุกภำคส่วนของภำครัฐไดท้  ำกำรแบ่ง
รำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรเป็นแพค็เกจกำรด ำเนินกำรยอ่ย เพื่อให้แต่ละทอ้งถ่ินสำมำรถเลือกแพค็เกจไปจดัท ำ
แผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรของตนเองไดอ้ยำ่งเหมำะสมและรวดเร็วในกำรด ำเนินกำร โดยผูมี้ส่วนร่วมในกำร
จดัท ำแผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ินไม่จ  ำกดัเฉพำะเพียงแต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของภำครัฐ
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เท่ำนั้น ยงัรวมไปถึงควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำยในทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ สถำบนักำรเงิน 
และประชำชนผูอ้ยูอ่ำศยัในทอ้งถ่ิน รวมถึงควำมร่วมมือจำกภำครัฐดว้ย  

เน้ือหำหลกัของแพค็เกจ จะอยูภ่ำยใตแ้นวคิดของควำมสัมพนัธ์ระหวำ่ง คน กำรสร้ำงงำน และ
กำรพฒันำทอ้งถ่ิน กล่ำวคือ เม่ือสำมำรถสร้ำงงำนใหก้บัทอ้งถ่ินได ้ แรงงำนก็จะกลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน และ
เช่นเดียวกนั เม่ือสำมำรถดึงประชำกรกลบัสู่ทอ้งถ่ินได ้ก็จะเกิดกำรสร้ำงแรงงำนในทอ้งถ่ิน เม่ือทั้งสองส่วนมีกำร
ด ำเนินกำรอยำ่งลงตวั ผลท่ีตำมมำก็คือ ควำมเจริญก็จะกลบัมำสู่ทอ้งถ่ิน และก่อใหเ้กิดกำรพฒันำดำ้น
สำธำรณูปโภคอยำ่งย ัง่ยนื  

เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรหลกัมีทั้งหมด 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

เป้าหมายหลกัที ่1 กำรสร้ำงงำนท่ีมัน่คงภำยในทอ้งถ่ิน  
จำกสถำนกำรณ์ในปี 2013 จ ำนวนประชำกรท่ียำ้ยถ่ินฐำนเขำ้ไปยงักรุงโตเกียวมีมำกถึง 1 แสน

คน โดยคร่ึงหน่ึงจะเป็นประชำกรในช่วงอำย ุ 15 – 24 ปี เป็นกำรยำ้ยถ่ินฐำนเพื่อกำรศึกษำต่อในกรุงโตเกียวเป็น
หลกั และมีอตัรำกำรกลบัภูมิล ำเนำหลงัจำกจบกำรศึกษำต ่ำ เน่ืองจำกทอ้งถ่ินไม่มีงำนรองรับท่ีเพียงพอ ส่งผล
กระทบต่อทอ้งถ่ินเป็นอยำ่งมำกทั้งในดำ้นเศรษฐกิจ และตลำดแรงงำนในทอ้งถ่ิน จึงจ ำเป็นตอ้งหำมำตรกำรใน
กำรเพิ่มศกัยภำพของอุตสำหกรรมของทอ้งถ่ิน เพื่อท่ีจะสำมำรถดึงดูดให้แรงงำนรุ่นใหม่กลบัไปท ำงำนยงัทอ้งถ่ิน 
โดยก ำหนดเป้ำหมำย และกำรวดัผลกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

เป้าหมายการด าเนินการ 
- สร้ำงงำนจ ำนวน 3 แสนต ำแหน่งในทอ้งถ่ินภำยในระยะเวลำ 5 ปี ถึง ปี พ.ศ. 2563 ใหแ้ก่

ประชำกรรุ่นใหม่ และเพิ่มอตัรำกำรรับสุภำพสตรีเขำ้ท ำงำนใหอ้ยูท่ี่อตัรำร้อยละ 73 ในปี 2563 (ปี 2556 อยูท่ี่อตัรำ
ร้อยละ 69.5 ) 

ตัวช้ีวดัผลการด าเนินการ (KPI) 
-  กำรเพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศโดยตรง (FDI) จำก 18 ลำ้นลำ้นเยน เป็น 35 ลำ้นลำ้น

เยน 
-  กำรเพิ่มอตัรำกำรเติบโตของปริมำณงำนดำ้นกำรบริกำร จำกร้อยละ 0.8 ใหเ้ป็น ร้อยละ 2.0 

หรือ 3 เท่ำของปัจจุบนั 
-  กำรเพิ่มปริมำณงำนท่ีสำมำรถท ำไดจ้ำกท่ีอยูอ่ำศยัให้เพิ่มข้ึนมำกกวำ่ ร้อยละ 10  
แพค็เกจด าเนินการ 
1. การวางแผนในการสร้างงานเพ่ือการพฒันาเศรษฐกจิท้องถิ่น และการเตรียมความพร้อมใน

การด าเนินการ 
 1) กำรพฒันำระบบวเิครำะห์เศรษฐกิจภูมิภำคเพื่อวิเครำะห์จุดเด่น และปัญหำของทอ้งถ่ิน 

 2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งหน่วยงำนทุกภำคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในทอ้งถ่ิน เช่น ภำค
กำรศึกษำ ภำคเอกชน ภำคกำรเงินกำรธนำคำร ภำคแรงงำน เป็นตน้ เพื่อใหมี้กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินกำรตำม
แผนยทุธศำสตร์ด ำเนินกำรฉบบัทอ้งถ่ิน 

 3) กำรพิจำรณำแนวทำงกำรใหบ้ริกำรดำ้นต่ำงๆ ท่ีมีประสิทธิภำพภำยในทอ้งถ่ินในเชิงธุรกิจ
เช่น ระบบรถโดยสำรสำธำรณะ  กำรดูแลผูสู้งอำยแุละเด็กเล็ก เป็นตน้ 

2.  การเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิท้องถิ่น (ในภาพรวมทุกธุรกจิ) 
 1)  กำรสนบัสนุนกำรตั้งธุรกิจในทอ้งถ่ินแบบครบวงจร 
 2)  กำรสนบัสนุนธุรกิจท่ีโดดเด่นในทอ้งถ่ิน 
 3)  กำรส่งเสริมโครงกำรท่ีมีนวตักรรมใหม่ท่ีก่อให้เกิดกำรจำ้งงำนในทอ้งถ่ิน 
 4)  กำรส่งเสริมกำรลงทุนในทอ้งถ่ินโดยตรงจำกต่ำงประเทศ 
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 5)  กำรสนบัสนุนทั้งดำ้นอุตสำหกรรมควบคู่กบัดำ้นกำรเงินอยำ่งครบวงจร 
 6)  กำรใหก้ำรสนบัสนุนในกำรใหค้  ำแนะน ำในกำรบริหำร และปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 
3.  การเพิม่ความสามารถในการแข่งขันของธุรกจิท้องถิ่น (แยกประเภทธุรกจิ) 
 1)  กำรเพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรบริกำร และกำรเพิ่มมูลค่ำ 
 2)  กำรส่งเสริมภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร 
 3)  กำรพฒันำทอ้งถ่ินเพื่อกำรท่องเท่ียว ในรูปแบบ Cool Japan ฉบบัทอ้งถ่ิน 
 4)  กำรประชำสัมพนัธ์กำรท่องเท่ียวทอ้งถ่ินผำ่น ประวติัศำสตร์ วฒันธรรม และเอกลกัษณ์

ต่ำงๆ ของทอ้งถ่ิน 
 5) กำรสนบัสนุนกำรใชพ้ลงังำนทำงเลือกรูปแบบต่ำงๆ ในทอ้งถ่ิน  
4.  การไหลกลบัของแรงงาน การพฒันาบุคลากรในท้องถิ่น และการจ้างงานในท้องถิ่น 
 1)  กำรพฒันำบุคลำกรรุ่นใหม่เพื่อพฒันำทอ้งถ่ิน 
 2)  กำรพฒันำบุคลำกรมืออำชีพเพื่อกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
 3)  กำรส่งเสริมบทบำทของสตรีในทอ้งถ่ิน 
 4)  กำรพฒันำบุคลำกรจำกภำคกำรศึกษำใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 
 5)  กำรเพิ่มบทบำทในสังคมของประชำกรรุ่นใหม่ ผูสู้งอำย ุและคนพิกำร 
5. การน าเทคโนโลยี ICT มาใช้ในการพฒันาท้องถิ่น 
 1)  กำรน ำเทคโนโลยี ICT เขำ้มำใชใ้นกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
 2)  กำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลดำ้นภูมิอำกำศ เพื่อลดผลกระทบต่ออุตสำหกรรมทอ้งถ่ิน 
 

เป้าหมายหลกัที ่2 กำรสนบัสนุนกำรกระจำยประชำกรไปสู่ทอ้งถ่ิน 
จำกกำรท่ีประชำกรจ ำนวนมำกของทอ้งถ่ินยำ้ยถ่ินฐำนไปยงัเมืองหลวงและจงัหวดัขำ้งเคียง ซ่ึง

เป็นอตัรำท่ีสูงมำกเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีพฒันำแลว้ และยงัมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมำกข้ึนในอนำคต ส่งผลให ้
ประชำกรของแต่ละทอ้งถ่ินในอนำคตลดจ ำนวนลง 

เป้าหมายการด าเนินการ 
-  เพื่อลดอตัรำกำรยำ้ยถ่ินฐำนของประชำกรสู่เมืองหลวง  
-  เพื่อกำรสร้ำงควำมสมดุลของในอตัรำยำ้ยถ่ินฐำนระหวำ่งเขตกรุงโตเกียวและทอ้งถ่ิน โดย

ภำยในปี พ.ศ. 2563 ประชำกรท่ียำ้ยจำกเขตเมืองหลวงไปยงัภูมิภำคเพิ่มข้ึน 40,000 รำย และกำรยำ้ยถ่ินฐำนจำก
ภูมิภำคสู่เขตเมืองหลวงลดลง 60,000 รำย เม่ือเทียบกบัปี 2556  

ตัวช้ีวดัผลการด าเนินการ (KPI) 
-  สนบัสนุนกำรยำ้ยถ่ินฐำนไปสู่ภูมิภำค 11,000 รำย ต่อปี 
-  จ  ำนวนบริษทัท่ียำ้ยฟังคช์ัน่กำรท ำงำนบำงส่วนของบริษทัแม่ไปสู่สำขำในทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 

7,500 แห่งภำยใน 5 ปี (จนถึงปีพ.ศ. 2563) 
-  จ  ำนวนผูจ้ำ้งงำนในทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน 40,000 รำย 
-  ค่ำเฉล่ียของผูจ้บกำรศึกษำใหม่ท ำงำนอยูใ่นจงัหวดันั้นๆ ท่ีร้อยละ 80 (ปี 2012 อยูท่ี่ 71.9%) 
-  ค่ำเฉล่ียของผูท่ี้เขำ้ศึกษำต่อในมหำวทิยำลยัในจงัหวดัท่ีจบกำรศึกษำมธัยมปลำยอยูท่ี่ร้อยละ 36 
-  กำรคน้ควำ้วจิยัร่วมกนัระหวำ่งมหำวทิยำลยัและบริษทัในทอ้งถ่ินปีละ 7,800 เร่ือง 
แพค็เกจด าเนินการ 
1. การสนับสนุนการย้ายถิ่นฐานสู่ภูมิภาค 
 1)  กำรใหค้วำมช่วยเหลือแก่ประชำชนท่ีตอ้งกำรยำ้ยถ่ินฐำนสู่ทอ้งถ่ิน 
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 2)  กำรสนบัสนุนในกำรยำ้ยถ่ินฐำน เช่น กำรทดลองอำศยั เป็นตน้ 
 3)  กำรจดัท ำ CCRC (Continuing Care Retirement Community) ของประเทศญ่ีปุ่น เพื่อ

รองรับกำรยำ้ยถ่ินฐำนสู่ทอ้งถ่ินของผูสู้งอำยุ 
 4)  กำรน ำกลุ่มสนบัสนุนกำรกระตุน้เศรษฐกิจทอ้งถ่ินฐำน และกลุ่มสนบัสนุนกำรท ำงำนใน

ภูมิภำคเขำ้มำรวมไวด้ว้ยกนัเพื่อใหส้ำมำรถบริหำรจดักำรร่วมกนัได ้
2.  การเสริมความแข็งแกร่งของบริษัทสาขาในท้องถิ่น และการเพิม่การจ้างงานในท้องถิ่น 
 1)  กำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ของบริษทัสำขำในทอ้งถ่ิน 
 2)  กำรยำ้ยหน่วยงำนภำครัฐไปทอ้งถ่ิน 
 3)  กำรส่งเสริมกำรท ำงำนนอกสถำนท่ีท ำงำน เช่น Telework , Satellite office  
3.  การสร้างความร่วมมือกบัมหาวทิยาลัยในท้องถิ่น 
 1)  กำรพฒันำมหำวทิยำลยัในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นศูนยร์วมควำมรู้ของทอ้งถ่ิน 
 2)  กำรจดัท ำแผนงำนพฒันำบุคลำกรในทอ้งถ่ิน 
 3)  กำรส่งเสริมใหน้กัศึกษำท ำงำนหรือศึกษำต่อในทอ้งถ่ิน 
 

เป้าหมายหลกัที ่3 กำรสนบัสนุนกำรแต่งงำน กำรมีบุตร และกำรเล้ียงดูบุตร แก่ประชำกรรุ่นใหม่ 
จำกผลส ำรวจประชำกรท่ีมีควำมตอ้งกำรในกำรสมรสมีสูงถึงร้อยละ 90 และมีควำมตอ้งกำรมี

บุตรอยำ่งนอ้ย 2 คน แต่ในขณะท่ีควำมเป็นจริงอตัรำกำรเกิดอยูท่ี่เพียง 1.43  ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงอยำ่งมำก 
เป้าหมายการด าเนินการ 
-  กำรสร้ำงควำมพร้อมให้แก่ประชำกรวยัหนุ่มสำว ในกำรสมรส กำรมีบุตร และกำรเล้ียงดูบุตร  
-  เพิ่มอตัรำกำรท ำงำนต่อของสุภำพสตรีหลงัจำกมีบุตรคนท่ี 1  
-  กำรเพิ่มอตัรำกำรสมรสของผูต้อ้งกำรมีคู่สมรส 
-  กำรเพิ่มอตัรำควำมตอ้งกำรมีบุตรในจ ำนวนท่ีสูงข้ึน  
ตัวช้ีวดัผลการด าเนินการ (KPI) 
-  เพิ่มอตัรำกำรเขำ้ท ำงำนของประชำกรอำยุระหวำ่ง 20 – 34 ปี ใหอ้ยูท่ี่ร้อยละ 78 
-  กำรใหค้วำมช่วยเหลือแก่สตรีมีครรภร้์อยละ 100  
-  เพิ่มอตัรำกำรท ำงำนต่อของสุภำพสตรีหลงัจำกมีบุตรคนแรกสูงกวำ่ร้อยละ 55 
-  อตัรำกำรสมรสของผูต้อ้งกำรมีคู่สมรสอยูท่ี่ร้อยละ 80  
-  จ  ำนวนเด็กเล็กท่ีรอเขำ้ชั้นอนุบำลเป็น 0 ในปี 2560 
-  เพิ่มอตัรำกำรลำคลอดบุตรของผูช้ำยใหม้ำกกวำ่ร้อยละ 13 
-  ผูจ้ำ้งงำนท่ีจำ้งงำนใหท้ ำงำนสัปดำห์ละเกินกวำ่ 60 ชัว่โมง ลดลงเหลือ 5% 
แพค็เกจด าเนินการ 
1.  การสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กบัประชากรรุ่นใหม่ 
 1)  กำรออกมำตรกำรส่งเสริมกำรจำ้งงำนประชำกรรุ่นใหม่เป็นพนกังำนประจ ำ 
 2)  มำตรกำรต่ำงๆ เพื่อเพิ่มอตัรำกำรเกิด 
2.  การสนับสนุนการมีบุตร และการเลีย้งดูบุตร  เช่น กำรจดัตั้งศูนยส์นบัสนุนกำรเล้ียงเด็ก 
3.  การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในการเลีย้งดูบุตร 
4.  การสร้างความสมดุลในการท างาน และการใช้ชีวติประจ าวนัของประชาชน เช่น กำรพิจำรณำ

ปรับระยะเวลำกำรท ำงำน และส ำรวจสำเหตุ และอตัรำกำรยำ้ยงำน 
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เป้าหมายหลกัที่ 4 กำรพฒันำทอ้งถ่ินให้เขำ้กบัยคุสมยั และมีควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินชีวิต รวมถึงกำร
เช่ือมโยงเครือข่ำยระหวำ่งทอ้งถ่ิน 

จำกกำรท่ีประชำกรในภูมิภำคมีจ ำนวนท่ีลดลงเร่ือยๆ ท ำใหก้ำรบริกำรหรือกำรพฒันำเศรษฐกิจ
ของทอ้งถ่ินดอ้ยประสิทธิภำพลง ท ำใหเ้กิดปัญหำบำ้นร้ำง  และกำรเส่ือมสภำพของระบบสำธำรณูปโภค  อีกทั้ง
กำรเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยใุนเมืองใหญ่ท ำใหค้วำมตอ้งกำรดำ้นกำรแพทยแ์ละกำรดูแลผูป่้วยเพิ่มมำกข้ึน   

เป้าหมายการด าเนินการ 
เพื่อกำรสร้ำงระบบเช่ือมโยงระหวำ่งหมู่บำ้นเพื่อสร้ำงเครือข่ำยในทอ้งถ่ิน  
ตัวช้ีวดัผลการด าเนินการ (KPI) 
-  กำรด ำเนินกำรจดัตั้งระบบเช่ือมโยงระหวำ่งหมู่บำ้น โดยเป้ำหมำยท่ีก ำหนดจะอยูภ่ำยใตแ้ผน

ด ำเนินกำรของแต่ละชุมชน 
-  จ  ำนวนหมู่บำ้นหรือชุมชน ท่ีไดว้ำงแผนจดัสรรพื้นท่ีจ  ำนวน 150 แห่งภำยในปี 2020 
- กำรพฒันำทอ้งถ่ินใหมี้ควำมพร้อมเทียบเท่ำกบัเมืองใหญ่ เพื่อใหส้ำมำรถเป็นจุดศูนยก์ลำงของ

ทอ้งถ่ินจ ำนวน 140 แห่ง 
-  กำรจดัท ำแผนกำรสร้ำงเน็ตเวคิร์ระบบขนส่งสำธำรณะในภูมิภำค 100 แห่งภำยในปี 2020 
-  อตัรำส่วนของแฟลตท่ีอยูอ่ำศยัของภำครัฐขนำด 100 หลงัคำเรือนข้ึนไปท่ีมีสถำนท่ีดูแล

คนชรำ คนพิกำร และสนบัสนุนกำรเล้ียงเด็กอยูภ่ำยใน มีไม่นอ้ยกวำ่ 25% ภำยในปี 2020 (ปี 2012 อยูท่ี่ 21%) 
แพค็เกจด าเนินการ 
1. การสร้างฐานบริการสวสัดิการสังคมในพืน้ทีห่่างไกล 
 1) กำรสร้ำงฐำนบริกำรสวสัดิกำรสังคมในพื้นท่ีห่ำงไกลและใชเ้ป็นจุดเช่ือมต่อระหวำ่งชุมชน

ขนำดเล็กใหมี้ระบบขนส่งท่ีเช่ือมต่อถึงกนัได ้
 2) กำรพิจำรณำปรับขนำดของโรงเรียนประถมและมธัยม และกำรใชป้ระโยชน์จำกโรงเรียน

ขนำดเล็ก รวมถึงกำรเปิดโรงเรียนท่ีถูกปิดตวัลงไปข้ึนมำอีกคร้ัง 
2. การพฒันาเมืองในภูมิภาคเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของท้องถิ่น 
 1) กำรปรับโครงสร้ำงคมนำคมเพื่อใหส้ำมำรถเช่ือมต่อระหวำ่งเมืองใหญ่และชุมชน 
 2) ก ำหนดนโยบำยในกำรพฒันำเมืองเพื่อใหเ้ป็นศูนยก์ลำงของภูมิภำคทอ้งถ่ิน 
3. การพฒันาเมืองเพ่ือชีวติความเป็นอยู่ทีด่ีของประชาชน 
 1) กำรแกไ้ขปัญหำดำ้นกำรแพทย ์และกำรดูแลผูสู้งอำยแุละคนพิกำรในเขตเมืองใหญ่ 
 2) กำรฟ้ืนฟูกำรเคหะของรัฐ และพฒันำศูนยก์ลำงดำ้นสวสัดิกำรบริเวณพื้นท่ีรอบเมืองใหญ่ 
4. การบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคทีม่ีอยู่แต่เดิม 
 1) กำรใชป้ระโยชน์ภำคเอกชนในกำรบริหำรจดักำรส่ิงปลูกสร้ำงสำธำรณะ สถำนท่ีสำธำรณะ

ต่ำงๆ  และกำรจดักำรปัญหำบำ้นรกร้ำง 
 2) กำรบริหำรจดักำรระบบสำธำรณูปโภคเชิงกลยทุธ์ 
5. การสร้างเครือข่ายเช่ือมต่อระหว่างท้องถิ่น  
 1) กำรสร้ำงเครือข่ำยเช่ือมต่อระหวำ่งทอ้งถ่ิน 
 2) กำรส่งเสริมกำรสร้ำงพื้นท่ีท่ีพึ่งตนเองได ้
6. การสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นผู้รับผดิชอบในการป้องกนัภัยต่างๆ 
 1) กำรเสริมควำมแขง็แกร่งของประชำชนในกำรป้องกนัภยัในพื้นท่ี โดยกำรท ำใหก้ลุ่ม

บรรเทำสำธำรณะภยั เป็นตน้ มีควำมพร้อม  และกำรน ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใช ้ 
7. การส่งเสริมการพฒันาถิ่นก าเนิด  สนบัสนุนมำตรกำรท่ีท ำใหมี้ควำมภูมิใจในบำ้นเกิดมำกข้ึน 
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2.2.5  การปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา และกฎระเบียบต่างๆ 
นโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชนบทเป็นนโยบำยท่ีใหอิ้สระในกำรด ำเนินกำรของแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อให้

กำรด ำเนินกำรทั้งหมดไปในทิศทำงเดียวกนักบันโยบำยของภำครัฐ จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรเช่ือมโยงกำรด ำเนินกำร 
และปรับปรุงกฎระเบียบในกำรด ำเนินกำรให้เขำ้กบักบันโยบำยพฒันำดำ้นต่ำงๆ ของภำครัฐ รวมถึงระบบท่ีใชใ้น
ปัจจุบนัต่ำงๆ ดงัน้ี   

1. การเช่ือมโยงกบันโยบายเขตยุทธศาสตร์พเิศษ 
 1) กำรจดัตั้งเขตยทุธศำสตร์พิเศษเพื่อด ำเนินนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชนบท 
2. ระบบประกนัสังคม 
 1) กำรควำมช่วยเหลือในกำรเล้ียงดูเด็กเล็ก 
 2) กำรปฏิรูประบบประกนัค่ำรักษำพยำบำล 
 3) กำรสร้ำงระบบรักษำพยำบำลท่ีมีควำมพร้อมในทอ้งถ่ิน 
 4) กำรพฒันำระบบดูแลรักษำพยำบำลอยำ่งครบวงจร 
3. ระบบภาษี 
 1) กำรปรับเพิ่มสิทธิพิเศษดำ้นระบบภำษีนิติบุคคล และปรับเพิ่มอตัรำคืนภำษีใหก้บัทอ้งถ่ิน 
 2) กำรน ำแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคเขำ้ไวใ้นแผนเขตยทุธศำสตร์พิเศษเป็นกรณีพิเศษ 
 3) กำรเพิ่มอตัรำกำรลดหยอ่นภำษีแก่นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติ 
 4) กำรสนบัสนุนกำรกำรสมรส กำรมีบุตร และกำรเล้ียงดูบุตร  
4. งบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่น 
 1) กำรสนบัสนุนงบประมำณส ำหรับกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
5. เงินสนับสนุนด้านอ่ืนๆ 
 1) กำรช่วยเหลือดำ้นเงินสนบัสนุนในกำรด ำเนินกำรแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฉบบัทอ้งถ่ิน 
6. การเพิม่อ านาจในการด าเนินการของท้องถิ่น 
 1) กำรใหสิ้ทธิในกำรด ำเนินกำรของทอ้งถ่ิน 
7. การปรับปรุงกฎระเบียบ 
 1) กำรปรับกฎระเบียบในกำรใชป้ระโยชน์จำกท่ีดินรกร้ำง 
 2) กำรใหสิ้ทธิในกำรใชพ้ื้นท่ีเส้นทำงคมนำคมในทอ้งถ่ิน 
 3) จดัตั้งกำรประชุมในกำรพิจำรณำปฏิรูปกฎระเบียบทอ้งถ่ิน 
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บทที่ 3  
การด าเนินการในส่วนท้องถิ่น 

 
ตำมท่ีกล่ำวในบทท่ี 2 กำรด ำเนินกำรตำมแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคของภำครัฐไดต้ั้งเป้ำหมำย

หลกัไวท้ั้งหมด 4 หวัขอ้หลกั คือ  
1) กำรสร้ำงงำนท่ีมัน่คงภำยในทอ้งถ่ิน 
2) กำรกระจำยประชำกรสู่ทอ้งถ่ิน 
3) กำรสนบัสนุนกำรแต่งงำน กำรมีบุตร และกำรเล้ียงดูบุตร แก่ประชำกรรุ่นใหม่ 
4) กำรพฒันำทอ้งถ่ินใหเ้ขำ้กบัยคุสมยั และมีควำมปลอดภยัในกำรด ำเนินชีวติ รวมถึงกำร

เช่ือมโยงเครือข่ำยระหวำ่งทอ้งถ่ิน 
แมว้ำ่ทั้ง 4 หวัขอ้ จะมีควำมส ำคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวำ่กนัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจประเทศญ่ีปุ่น 

แต่เม่ือมองในมุมมองของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกนัไปตำมเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ิน จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำร
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรใหเ้หมำะสม  

นอกเหนือจำกนโยบำยหลกัท่ีภำครัฐไดป้ระกำศแลว้ ภำครัฐไดใ้ห้อิสระในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
แต่ละทอ้งถ่ินสำมำรถจดัท ำ “แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคทอ้งถ่ิน” ใหเ้หมำะสมในกำรด ำเนินกำรในทอ้งถ่ินตนเอง 
โดยน ำนโยบำยแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคจำกภำครัฐมำใชเ้ป็นแนวทำงประกอบกำรจดัตั้งแผนด ำเนินกำร ซ่ึง
แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคทอ้งถ่ินดงักล่ำวจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัเช่นเดียวกบัแผนของรัฐบำลส่วนกลำง คือ
แบ่งเป็น “วสิัยทศัน์จ ำนวนประชำกรทอ้งถ่ิน” และ “แผนยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูฉบบัทอ้งถ่ิน”  โดย “วสิัยทศัน์จ  ำนวน
ประชำกรทอ้งถ่ิน” เป็นกำรประเมินแนวโนม้ของจ ำนวนประชำกรของทอ้งถ่ินในอนำคตในระดบัต่ำงๆ เช่น 
จงัหวดั เมือง จนถึงระดบัหมู่บำ้น และ “แผนยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูฉบบัทอ้งถ่ิน” เป็นแผน 5 ปีส ำหรับกำรด ำเนินกำร
ใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย ซ่ึงจะไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกภำครัฐในดำ้นกำรจดัท ำแผน และปรับปรุงใหเ้หมำะสม 

“แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคทอ้งถ่ิน” ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัเมือง ตอ้งมีควำม
สอดคลอ้งกบั “แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคทอ้งถ่ิน” ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดัดว้ยเช่นกนั  

3.1  วสัิยทัศน์จ านวนประชากรท้องถิ่น 
วสิัยทศัน์จ ำนวนประชำกรทอ้งถ่ินเป็นกำรน ำวสิัยทศัน์กำรด ำเนินกำรระยะยำวของรัฐบำลกลำง

เขำ้มำใชเ้ป็นแม่แบบในกำรสร้ำงนโยบำยกำรด ำเนินกำรของทอ้งถ่ินตำมกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรถึงปี 2563 
โดยท ำกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของประชำชนในทอ้งถ่ิน รวบรวม และวเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อหำแนวโนม้ของ
จ ำนวนประชำกร  ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกั คือ 

1)  การวเิคราะห์สถานการณ์จ านวนประชากร  
กำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์จ ำนวนประชำกรเป็นกำรน ำขอ้มูล 3 ประเภท คือ อตัรำกำรเกิด อตัรำ

กำรเสียชีวติ อตัรำกำรยำ้ยฐำนท่ีอยู ่ฯ แยกตำมเพศ ของประชำกรของ 3 ช่วงอำย ุคือ  
 1) ต ่ำกวำ่ 15 ปี (ประชำกรวยัเด็ก) 
 2) 15 – 64 ปี (ประชำกรวยัท ำงำน) 
 3) สูงกวำ่ 65 ปี (ประชำกรผูสู้งอำย)ุ 
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รวมถึงขอ้มูลอตัรำกำรจำ้งงำนของอุตสำหกรรมประเภทต่ำงๆ เขำ้มำใชว้เิครำะห์สถำนกำรณ์
ประชำกรทอ้งถ่ิน เพื่อท ำกำรประเมินแนวโนม้ประชำกรของทอ้งถ่ินในอนำคต รวมถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำก
กำรท่ีจ ำนวนประชำกรมีกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต  

2) การวเิคราะห์จ านวนประชากรในอนาคต 
กำรวเิครำะห์จ ำนวนประชำกรในอนำคต เป็นกำรน ำขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมำท ำกำรวิเครำะห์ 

เพื่อประเมินจ ำนวนประชำกรของทอ้งถ่ินในอนำคต และก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนประชำกรในอนำคต เช่น ควำม
ตอ้งกำรในกำรสมรส หรือเล้ียงดูบุตร  รวมถึงโอกำสท่ีประชำกรเพิ่มข้ึนและลดลง เช่น กำรเกิด หรือ เสียชีวติ 
หรือ จำกกำรยำ้ยถ่ินท่ีอยู ่  เป็นตน้ 

3) การวเิคราห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของจ านวนประชากรในท้องถิ่น  
กำรวเิครำห์ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนประชำกรในทอ้งถ่ิน เป็นกำรวิเครำะห์

ผลกระทบในดำ้นสังคม เศรษฐกิจ จำกกำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนประชำกร หรือผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำยของแต่ละทอ้งถ่ิน  
 
3.2 แผนยุทธศาสตร์ฟ้ืนฟูเศรษฐกจิฉบับท้องถิ่น 

แผนยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฉบบัทอ้งถ่ิน เป็นกำรน ำ “วสิัยทศัน์จ ำนวนประชำกรทอ้งถ่ิน” มำ
ก ำหนดเป้ำหมำยหลกักำรด ำเนินกำรของแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยหลกัของแผนยทุธศำสตร์
ด ำเนินกำรหลกัของภำครัฐ และสร้ำงแผนกำรด ำเนินกำรท่ีใชจ้ริงทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งน ำ KPI เขำ้มำใชเ้พื่อ
ประเมินผลกำรด ำเนินกำรในแต่ละหวัขอ้ รวมถึงกำรน ำ PDCA เขำ้มำใชป้รับปรุงแนวทำงกำรท ำงำนใหเ้กิด
ประสิทธิภำพ 

แผนยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฉบบัทอ้งถ่ินจะครอบคลุมนโยบำย 4 ดำ้นเช่นเดียวกบันโยบำย
ด ำเนินกำรหลกั คือ 

1) กำรสร้ำงงำนภำยในทอ้งถ่ิน 
2) กำรสนบัสนุนกำรกระจำยประชำกรกลบัไปสู่ทอ้งถ่ิน 
3) กำรใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นกำรสมรส กำรมีบุตร และกำรดูแลเด็ก  
4) กำรพฒันำทอ้งถ่ินใหเ้ขำ้กบัยคุสมยั 
โดยจะอำศยัจุดเด่น หรือปัญหำของแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อประกอบกำรพิจำรณำกำรจดัท ำแผนได้

อยำ่งเหมำะสม เช่น  กำรใชน้โยบำย “กำรสร้ำงงำน” ในกำรพฒันำพื้นท่ีรกร้ำงในป่ำเขำใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 
หรือพื้นท่ีกำรเกษตร เพื่อสนบัสนุนกำรใชง้ำนพื้นท่ีใหมี้ประสิทธิภำพ  

รวมถึงกำรใชง้ำนระบบ “ระบบวเิครำะห์เศรษฐกิจภูมิภำค” ท่ีรัฐบำลกลำงไดพ้ฒันำข้ึน โดย
ระบบดฃักล่ำวจะน ำ BIG DATA ท่ีรวบรวมขอ้มูลในดำ้นต่ำงๆ เช่น ขอ้มูลดำ้นกำรเปล่ียนแปลงของประชำกร 
ขอ้มูลดำ้นจ ำนวนนกัท่องเท่ียวในแต่ละทอ้งถ่ิน เขำ้มำใชว้ิเครำะห์ จุดอ่อน – จุดแขง็ ของทอ้งถ่ิน เพื่อสร้ำง
แผนกำรด ำเนินกำร ซ่ึงจะมีกำรพฒันำระบบน้ีทัว่ประเทศต่อไปในอนำคต 

นโยบำย “วสิัยทศัน์จ  ำนวนประชำกรทอ้งถ่ิน” และ “แผนยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟูฉบบัทอ้งถ่ิน”  มีกำร
ด ำเนินกำรท่ีสัมพนัธ์กนั ซ่ึงจุดประสีน ้ำเงินในรูปท่ี 4 จะแสดงถึงกำรใชข้อ้มูลท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกนัของนโยบำย
ทั้ง 2 ฉบบั  
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รูปที ่4  ขั้นตอนกำรจดัท ำ “แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคทอ้งถ่ิน” 
 

จุดมุ่งหมำยท่ีส ำคญัของ“แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคทอ้งถ่ิน” นอกเหนือจำกเพื่อกำรแกไ้ขปัญหำ
ประชำกรลดลงแลว้ ยงัสนบัสนุนใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกภำคส่วนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย
ด ำเนินกำรของตนเอง ใหมี้กำรน ำเสนอส่ิงท่ีเป็นจุดเด่นท่ีมีอยูแ่ลว้ของตนเอง หรือสร้ำงสรรคส่ิ์งใหม่ๆ เพื่อ
น ำเสนอในรูปแบบท่ีต่ำงไปจำกเดิม โดยน ำเอำแนวทำงของภำครัฐเป็นแม่แบบในกำรด ำเนินกำรของทอ้งถ่ิน 
ภำยใตก้ำรสนบัสนุนจำกภำครัฐในดำ้นกำรด ำเนินกำรและงบประมำณสนบัสนุน ซ่ึงจะต่ำงจำกนโยบำยท่ีผำ่นมำ
ท่ีเป็นเพียงแต่แผนตน้แบบหลกัและบงัคบัด ำเนินกำรเหมือนกนัหมดทัว่ประเทศโดยไม่ค  ำนึงถึงเอกลกัษณ์ของแต่
ละทอ้งถ่ิน ท ำใหก้ำรด ำเนินกำรไม่มีควำมชดัเจนและต่อเน่ือง  

ควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐ และทอ้งถ่ินในกำรด ำเนินกำรนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชนบทเป็นไป
ตำมรำยละเอียดท่ีแสดงในในรูปท่ี 5  ซ่ึงภำครัฐจะท ำกำรสร้ำงนโยบำยโดยก ำหนดเป้ำหมำยของจ ำนวนประชำกร 
และแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อเป็นแนวทำงหลกัในกำรด ำเนินกำรนโยบำย และจะใหก้ำรสนบัสนุนแต่ละทอ้งถ่ินใน
กำรก ำหนดนโยบำยของตนเอง ผำ่นกำรสนบัสนุนดำ้นต่ำงๆ ทั้งดำ้นขอ้มูล ดำ้นงบประมำณ และดำ้นบุคลำกร ซ่ึง
ภำครัฐไดก้ ำหนดกรอบเป้ำหมำยของจ ำนวนประชำกรระยะยำวถึงปี 2563 และแผนด ำเนินยทุธศำสตร์ฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจภูมิภำคระยะเวลำ 5 ปี โดยทอ้งถ่ินก็จะด ำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำเดียวกนั แต่ในขณะเดียวกนั
ส ำหรับเร่ืองท่ีตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขโดยด่วนก็จะมีกำรจดัท ำแผนเร่งด่วน หรือแผนประจ ำปีงบประมำณเพื่อ
ด ำเนินกำรในบำงส่วนก่อน 
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รูปท่ี สรุปภำพรวมควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐ และทอ้งถ่ินในกำรด ำเนินกำรนโยบำยฟ้ืนฟเูศรษฐกิจชนบท 
 

รูปที ่5  ควำมร่วมมือระหวำ่งรัฐบำลกลำง และทอ้งถ่ิน 
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บทที่ 4 
การเช่ือมโยงกบันโยบายและระบบอ่ืนๆ  

 
นอกเหนือจำกมำตรกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้ รัฐบำลยงัไดพ้ิจำรณำและ

ประกำศนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อรองรับใหก้ำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

4.1  นโยบายเขตยุทธศาสตร์พเิศษ 
กำรสนบัสนุนกำรด ำเนินนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค โดยกำรก ำหนด “เขตยทุธศำสตร์พิเศษ

เพื่อกำรฟ้ืนฟูภูมิภำค” เป็นกำรด ำเนินกำรภำยใตก้รอบของนโยบำยยทุธศำสตร์เขตพิเศษ ท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อแกไ้ข
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรด ำเนินกำรภำยในทอ้งถ่ินนั้นๆ  ซ่ึงเป็นกำรแกไ้ขเฉพำะกฎระเบียบของ
ทอ้งถ่ินนั้นๆ  โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรเขตยทุธศำสตร์พิเศษเม่ือเดือนมีนำคม ปี 2558 ไดท้  ำกำรพิจำรณำ
คดัเลือกองคก์รบริหำรกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีควำมตั้งใจในกำรด ำเนินกำรนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค 3 
แห่ง และประกำศเป็นเขตยทุธศำสตร์พิเศษเพื่อกำรฟ้ืนฟูภูมิภำค คือ 

1) เมืองเซนได จังหวดัมิยาก ิ สร้ำงใหเ้ป็นเขตพิเศษในกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อดูแลเด็กเล็ก โดย
กำรลดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจดัตั้งศูนยรั์บเล้ียงดูเด็กเล็กของภำคเอกชน หรือ NPO เพื่อแกปั้ญหำกำรขำด
แคลนสถำนรับเล้ียงดูเด็ก 

2) จังหวดัไอจิ เนน้ในกำรแกไ้ขกฎหมำยเก่ียวกบัดำ้นกำรศึกษำและกำรเกษตร เพื่อให้
ภำคเอกชนสำมำรถเขำ้มำบริหำรโรงเรียนรัฐบำล และกำรใชง้ำนพื้นท่ีกำรเกษตรได ้

3) เมืองเซมบกคุ จังหวดัอาคิตะ  ไดมี้กำรผอ่นปรนกฎระเบียบในกำรใชพ้ื้นท่ีของเมืองเซมบกคุ 
ซ่ึงร้อยละ 80 เป็นพื้นท่ีป่ำเขำ และเป็นพื้นท่ีป่ำสงวนถึงร้อยละ 60 เพื่อใหส้ำมำรถภำคประชำชนสำมำรถเขำ้มำใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีไดม้ำกข้ึน  รวมถึงกำรแกไ้ขปัญหำกำรขำดแคลนแพทยโ์ดยกำรปรับลดควำมเขม้งวดในกำร
ใชง้ำนแพทยช์ำวต่ำงชำติเพื่อวตัถุประสงคก์ำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในรูปแบบกำรรักษำทำงกำรแพทย ์(Medical 
Tourism)  

ซ่ึงหำกผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดก็จะสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นโมเดลตวัอยำ่ง
ในกำรพฒันำทอ้งถ่ินท่ีมีปัญหำในลกัษณะเดียวกนัได ้  

 
4.2  ระบบประกนัสังคม 

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำค รัฐบำลไดมี้กำรพิจำรณำปรับปรุง
กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัมำตรกำรป้องกนัจ ำนวนประชำกรเด็กลงลง รวมถึงดำ้นกำรแพทย ์และกำรรักษำพยำบำล 
ภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ย “กำรปรับปรุงระบบประกนัสังคม” ดงัน้ี 

1)  กำรควำมช่วยเหลือในกำรเล้ียงดูเด็กเล็ก  โดยไดพ้ิจำรณำแกไ้ขระบบเพื่อจดัสรรงบประมำณ
ในกำรเล้ียงดูเด็กเล็กในทอ้งถ่ินตำมแผนขององคก์รบริหำรทอ้งถ่ินตั้งแต่เดือนเมษำยน ปี 2558 

2)  กำรปฏิรูประบบประกนัค่ำรักษำพยำบำล  
กำรเตรียมควำมพร้อมดำ้นงบประมำณของกำรประกนัค่ำรักษำพยำบำลในทอ้งถ่ิน เพื่อใหก้ำร

บริกำรเป็นไปอยำ่งเหมำะสม ไม่ใหเ้กิดกำรรับภำระมำกเกินไปในฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง โดยเป็นกำรพิจำรณำร่วมกนั
ระหวำ่งผูมี้ส่วนร่วมในทอ้งถ่ินเพื่อหำขอ้สรุปและน ำเสนอเป็นวำระในกำรพิจำรณำในสภำต่อไป 
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3)  กำรสร้ำงระบบกำรรักษำพยำบำลท่ีมีควำมพร้อมในทอ้งถ่ิน โดยน ำขอ้มูลจำกสถำบนัทำง
กำรแพทยท่ี์เก่ียวกบักำรประเมินแนวโนม้ควำมตอ้งกำรในกำรรักษำ เพื่อเป็นขอ้มูลในกำรเตรียมควำมพร้อมท่ี
จ ำเป็นของสถำนพยำบำลต่ำงๆ ของทอ้งถ่ินในปี 2568  โดยภำครัฐจะก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
(Guideline) ใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน 

4) กำรพฒันำโครงสร้ำงระบบดูแลรักษำพยำบำลอยำ่งครบวงจร 
กำรพฒันำระบบกำรดูแลผูสู้งอำยอุยำ่งครบวงจร ทั้งในดำ้นกำรรักษำพยำบำล กำรป้องกนัโรค 

กำรอยูอ่ำศยั และกำรสนบัสนุนดำ้นกำรด ำเนินชีวิต ของทอ้งถ่ิน 
 

4.3  ระบบภาษี 
กำรพิจำรณำปรับโครงสร้ำงภำษีบุคคล และนิติบุคคล เพื่อสร้ำงแรงจูงใจในกำรเขำ้มำด ำเนินกำร

ในทอ้งถ่ินภำยใตพ้ื้นฐำนของหลกักำรท่ีเป็นธรรมและไม่ซบัซอ้น โดยเฉพำะกำรแกไ้ขปัญหำท่ีสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะของทอ้งถ่ิน  ดงัน้ี 

1)  กำรปรับโครงสร้ำงของภำษีนิติบุคคล และปรับเพิ่มอตัรำคืนภำษีส ำหรับทอ้งถ่ิน 
2)  กำรน ำแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคเขำ้ไวเ้ป็นกรณีพิเศษในแผนเขตยทุธศำสตร์พิเศษ 
3)  กำรสร้ำงแรงจูงใจแก่ภำคเอกชนในกำรเขำ้มำลงทุนในทอ้งถ่ิน 
4)  กำรขยำยกำรด ำเนินกำรลดหยอ่นภำษีแก่นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงชำติในทอ้งถ่ิน 
5)  กำรสนบัสนุนกำรกำรสมรส กำรมีบุตร และกำรเล้ียงดูบุตร  

 
4.4  งบประมาณท้องถิ่น 

ส่ิงส ำคญัอยำ่งยิง่ในกำรด ำเนินนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภูมิภำคคือ กำรแบ่งหนำ้ท่ีรับผดิชอบ
ระหวำ่งภำครัฐและทอ้งถ่ินอยำ่งเหมำะสม ซ่ึงปัญหำดำ้นประชำกรมีลกัษณะท่ีแตกต่ำงกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่
ละทอ้งถ่ินจะเขำ้ใจถึงปัญหำของตนเองเป็นอยำ่งดี และจะสำมำรถจดัท ำนโยบำยท่ีเขำ้ถึงปัญหำได ้ซ่ึงจ ำเป็นตอ้ง
มีกำรสนบัสนุนงบประมำณอยำ่งเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 

 
4.5  เงินสนับสนุนด้านอ่ืนๆ 

ในกำรด ำเนินนโยบำยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฉบบัทอ้งถ่ิน จะมีกำรตั้งค่ำดชันีช้ีวดักำรด ำเนินกำรเพื่อท ำ
กำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินกำรใหเ้กิดควำมเหมำะสมอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรจดัสรรงบประมำณ
ด ำเนินกำรใหเ้พียงพอ โดยจะท ำกำรพิจำรณำจดัตั้งเงินสนบัสนุนรูปแบบใหม่ใหเ้ร่ิมใชไ้ดต้ั้งแต่ปี 2559 
 
4.6 การเพิม่อ านาจในการด าเนินการของท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกำรอยำ่งเป็นอิสระของทอ้งถ่ิน ภำครัฐจะใหสิ้ทธิในกำรพิจำณำแกไ้ข
กฎระเบียบของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยภำครัฐจะใหค้วำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรท่ีทอ้งถ่ินเสนอมำ 
พร้อมกบักำรประชำสัมพนัธ์ผลด ำเนินกำร รวมถึงน ำไปใชเ้ป็นตวัอยำ่งในกำรปฏิบติัต่อไป 
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4.7 การปรับปรุงกฎระเบียบ 
กำรแกไ้ขกฎระเบียบท่ีไม่เอ้ืออ ำนวยในกำรด ำเนินกำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจทอ้งถ่ินเป็นส่ิงท่ีมีควำม

จ ำเป็น โดยเฉพำะทอ้งถ่ินท่ีมีจ ำนวนประชำกรนอ้ยจะมีควำมจ ำเป็นตอ้งอำศยัทรัพยำกรทอ้งถ่ินมำใชง้ำนใหเ้กิด
ประโยชน์ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรพิจำรณำปรับปรุงกฎระเบียบใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เช่น  

1)  กำรปรับกฎระเบียบในกำรใชป้ระโยชน์จำกท่ีดินรกร้ำง หรือส่ิงก่อสร้ำงรกร้ำงเพื่อให้
สำมำรถน ำกลบัมำใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดำ้นต่ำงๆ ได ้

2)  กำรพิจำรณำใหสิ้ทธิในกำรใชพ้ื้นท่ีเส้นทำงคมนำคมในทอ้งถ่ินในรูปแบบอ่ืนๆ  
3)  กำรจดัประชุมพิจำรณำปฏิรูปกฎระเบียบทอ้งถ่ิน เพื่อแกปั้ญหำและปรับปรุงกำรด ำเนินกำร

ในทอ้งถ่ินอยำ่งต่อเน่ือง  
 

 


