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บทน ำ 
 

1.1  แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 หลักกำรและเหตุผล 

1.เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบ 
บูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ที่ก าหนดว่าให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาห้าปี    ซึ่งปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ
ของแผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงให้ยุบรวมเป็นแผนพัฒนาห้าปี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดห้าปี 

2.เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา 
การ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ที่ก าหนดว่า เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้แล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการด าเนินกิจการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ดังนี้ จึงได้ก าหนดให้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

3.เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  มาตรา 53/ 
1 ที่ก าหนดว่า  เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

1.เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับห้วยระยะเวลาการ 
จัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 

1.เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและสอดคล้องกับวิธีการงบประมาณของรัฐบาลตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  รับทราบ  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) 
ตามท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอ (สปช) 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น  หมายความว่า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  แผนพัฒนำท้องถิ่นจึงมีลักษณะอย่ำงน้อย  4 ประกำรด้วยกันคือ 
  (1)  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (2)  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
  (3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาห้าปี  
  (4)  เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่าย 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์  2  ประการ  คือ 
  (1)  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวคิดที่ว่า  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม  ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งในที่สุดจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  
เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาสี่ปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ   เพื่อให้การจัดท างบประมาณ
เป็นกระบวนการที่รอบคอบและประชาชนมีส่วนร่วม 
  ดังนั้น  โครงการที่จะบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเฉพาะในปีแรกจะต้องมีความพร้อม
อย่างน้อย 2 ประการ  คือ 
  (1)  มีความแน่นอนของกิจกรรม  รวมทั้งควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / 
กิจกรรม  และผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
  (2)  กิจกรรมที่อยู่ ในแผนประจ าปีแรก  จะต้องมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 
 
1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้นการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการมี 7 ขั้นตอนด้วยกัน  คือ 
  ขั้นตอนที่ 1  กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
  มี 2  กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
  (1)  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ความส าคัญ  และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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  ขั้นตอนที่ 2 กำรคัดเลือกยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
  (1)  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อม
ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น 
  (2)  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3)  พิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  (4)  โครงการ/กิจกรรม จะมีจ านวนมากจึงต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   (ก)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   (ข)  ให้พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (ค)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงถัดไป 
   (ง)  การก าหนดกิจกรรมจะต้องค านึงถึงงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ทรัพยากร
การบริหารโครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น 
  ขั้นตอนที่ 3  กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  (1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่เลือก 
  (2)  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง
ห้าปี 
  ขั้นตอนที่ 4  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำ 
  (1)  คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา 
  (2)  พิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 
   -   ความจ าเป็นเร่งด่วน 
   -   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 
   -   ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 

  ขั้นตอนที่ 5  กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
  โดยคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียด
โครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดย
เน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรก เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 
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  ขั้นตอนที่ 5  กำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1)  ประกอบด้วย  4  ส่วน ดังนี้ 
        สว่นที่ 1     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
        สว่นที่ 2     ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ส่วนที่ 3     การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
        สว่นที่ 4     การติดตามและประเมินผล         
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (4)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 7  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
   ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  คือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือที่
จะช่วยในการพัฒนาอย่างรอบคอบในการเชื่อมโยงแนวทาง การด าเนินงานต่าง ๆ  ที่จะส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย  คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้ำนกำยภำพ 
1.1 ที่ตั้งของต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  อบต.หนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น หน้า 6 
 

 
 
 
 
 

ต าบลหนองกุงใหญ ่ มีเนื้อที่ประมาณ 52.50  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,815 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา 
 
อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลห้วยเตย  อ าเภอซ าสูง      จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลน้ าอ้อม   อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลห้วยโจด  อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่เป็นที่ดอน เป็นที่ราบสูง ดินเป็น

ดินร่วนปนทราย 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบ่งเป็นสามฤดู คือ ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม)   
ฤดูฝน(พฤษภาคม – ตุลาคม)  ฤดูหนาว(พฤศจิกายน – มกราคม) 

 

1.4 ลักษณะของดิน 
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย เป็นดินเขตร้อนที่มีสีแดงเหลือง เนื้อดินหยาบจนถึงเป็นลูกรัง  
ชั้นดินบาง   มีหินทราย หินกรวด หรือ หินดินดาน 

        

 
 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
     แหล่งน้ าธรรมชาต ิ  
 1.ล าห้วยยาง 
 2.ล าห้วยผักหนาม 
 3.ล าห้วยสายบาต   
 4.อ่างเก็บน้ า 2 แห่ง 
 5.บึง/หนอง  9  แห่ง 
 

                 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
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          1.ฝาย  2  แห่ง 
 2.บ่อบาดาลขนาดใหญ่  6  แห่ง 
 3.บ่อบาดาลขนาดเล็ก   75  แห่ง 

 
1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

ลักษณะของไม้เป็นประเภท ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) 
เป็นป่าที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มสลับดอนมีความชุ่มชื้นน้อย สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 300 -600 เมตร  ไม้ที่ส าคัญ
ได้แก่  มะคาโมง  ยางนา  พยอม  ตะเคียนแดง  กระเบากลัก และตาเสือ 
 

2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง แบ่งเป็น ๑๑ หมู่บ้าน 
  หมู่ที่ 1 บ้านหนองกุงใหญ่  ก านันต าบลหนองกุงใหญ่ นายวุฒิไกร  วิชัยวงค์ 
  หมู่ที่ 2 บ้านเวียงแก้ว  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายส าเนา  พรมมะลี 
  หมู่ที่ 3 บ้านวังโพน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบัณฑิต  โพธิ์ศรี 
  หมู่ที่ 4 บ้านผักหนาม  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายประจวบ  แสนโคก 
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงกุง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสังทอง  สุภูธร 
  หมู่ที่ 6 บ้านอนามัย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปรีเดช   น้อยสุข 
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองโอง  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายค าสิงห์  วันสืบ 
  หมู่ที่ 8 บ้านผักหนามค า  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายไพศาล  โพธิ์ศรี 
  หมู่ที่ 9 บ้านหนองกุงแปน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางสมหวัง  แสนสีมนต์ 
  หมู่ที่ 10 บ้านวังโพนเหนือผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุพี  สีลาโคตร 
  หมู่ที่ 11 บ้านศรีเวียงชัย  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมภาร  ศรีชมชื่น 
  หมูที่ 12 บ้านผักหนามชัย ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสัมลวน  ศรีวิชา 
  หมู่ที่ 13 บ้านดอนเงิน  ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายจ านงค์  แก้วใส   
   
 ๒.๒ การเลือกตั้ง – 
  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต าบลหนองกุงใหญ่ จ านวน   8,569   คน 

 
 
3. ประชำกร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ต าบลหนองกุงใหญ่ 
  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน(ครัวเรือน) หญิง ชาย รวม 
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1 บ้านหนองกุงใหญ่ 235 761 478 939 
2 บ้านเวียงแก้ว 207 460 446 906 
3 บ้านวังโพน 156 320 335 655 
4 บ้านผักหนาม 289 545 595 1,140 
5 บ้านหนองแวงกุง 245 438 480 918 
6 บ้านอนามัย 323 576 592 1,186 
7 บ้านหนองโอง 186 404 382 786 
8 บ้านผักหนามค า 289 540 508 1,048 
9 บ้านหนองกุงแปน 155 268 242 510 
10 บ้านวังโพนเหนือ 179 382 404 768 
11 บ้านศรีเวียงชัย 146 253 299 542 
12 บ้านผักหนามชัย 172 318 324 642 
13 บ้านดอนเงิน 133 268 265 533 

 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 705 334 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 3,702 3,872 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 1,071 927 อายุมากว่า 60 ปี 
รวม 5,478 5,133 ทั้งสิ้น 10,611 คน 

 
 
4.สภำพทำงสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง  คือ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่   
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง  
3.โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอนแก่น เขต 4 คือ  โรงเรียนชุมชน

หนองกุงใหญ่  โรงเรียนบ้านผักหนาม โรงเรียนบ้านวังโพน โรงเรียนบ้านหนองบ้านโอง โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 
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         ข้อมูลโรงเรียน/บุคลากร 
1.โรงเรียนบ้านหนองโอง 

ชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 4 3 7  
 
1 

 
อนุบาล 2 5 5 10 
อนุบาล 3 2 2 4 

รวม 11 10 21 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 8 5 13 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 7 2 9 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 5 2 7 1 

รวม 47 30 77 7 
จ านวนบุคลากร 
 คร ู จ านวน   8    คน 
 ชาย    4     คน 
 หญิง   4     คน 
 นักการภารโรง   1   คน 
2.โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 

ชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 - - - -  
อนุบาล 2 2 6 8 1  
อนุบาล 3 4 5 9 1  

รวม 6 11 17 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3 7 10 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1  
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3 1 4 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 3 6 1  

รวม 35 30 65 6  
จ านวนบุคลากร 
 คร ู จ านวน     8   คน 
 ชาย    4     คน     หญิง  4   คน   นักการภารโรง  -  คน 
 3.โรงเรียนบ้านผักหนาม 

ชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 - - - -  
อนุบาล 2 7 3 10 1  
อนุบาล 3 9 12 21 1  

รวม 16 15 31 2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 6 14 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 9 9 18 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 12 10 22 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 10 25 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 12 2 14 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1  

รวม 81 61 142 8  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 4 12 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1  

รวม 21 13 34 3  
รวมทั้งสิ้น 102 74 176 11  

จ านวนบุคลากร 
 คร ู   จ านวน 18   คน 
 ชาย    4       คน 
 หญิง    14    คน 
 นักการภารโรง   1   คน 
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4.โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 

ชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1    1  
อนุบาล 2 13 11 24 1  
อนุบาล 3 9 13 22 -  

รวม 22 24 46 2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 6 17 23 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 14 11 25 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 26 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 17 12 29 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 15 12 27 1  

รวม 105 100 204 8  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 3  1  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 9 17 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 7 10 1  

รวม 21 19 40 3  
รวมทั้งสิ้น 123 105 228 11  
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จ านวนบุคลากร 
คร ู จ านวน   21    คน 
ชาย   4     คน 
หญิง   17  คน 
นักการภารโรง   1   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.โรงเรียนบ้านวังโพน 
ชั้น จ านวนนักเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 
อนุบาล 1 - - - -  
อนุบาล 2 3 5 8 1  
อนุบาล 3 7 3 10 1  

รวม 10 8 18 2  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 8 3 11 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 14 18 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 3 8 1  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1  

รวม 40 38 78 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 6 9 1  
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 5 9 1  

รวม 15 13 28 1  
รวมทั้งสิ้น 65 59 124 9  

 
จ านวนบุคลากร 

คร ู จ านวน  18   คน 
ชาย   11      คน 
หญิง   7       คน 
นักการภารโรง   1   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ 

ปีการศึกษา 2564 
ชาย หญิง 
53 59 
รวม 102 

 

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.คร ู              จ านวน     3   คน 

2.ผู้ดูแลเด็ก          จ านวน     6   คน 

3.ยามรักษาความปลอดภั จ านวน    1   คน 
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4.แม่บ้าน             จ านวน   1   คน 

 

จ านวนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง 

ปีการศึกษา 2564 
ชาย หญิง 
20 17 
รวม 37 

บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.ครู     จ านวน    -    คน 

2.ผู้ดูแลเด็ก          จ านวน    4   คน 

3.นักการภารโรง จ านวน    -   คน 

4.แม่บ้าน  จ านวน    -   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.2  การสาธารณสุข 

4.2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน   2  แห่ง 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกุงใหญ่ 
นายสุเนตร์  ทิพฤาตรี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
ให้บริการประชานพ้ืนที ่หมู่ที่  1,5,6,9,2,11 
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2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองโอง 
นายธนยศ  ผึ่งฉิมพลี    ผู้อ านวยการโรงพยาบาล   
ให้บริการประชานพ้ืนที่ หมู่ที่  4,8,12,3,10 
4.2.2 โรคที่พบในพ้ืนที่  ได้แก่ 

สถิติจ านวนผู้ป่วยโรคต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลหนองกุงใหญ่ ปี 2563 -2564 
ปี ชื่อโรค จ านวนผู้ป่วย 

(คน) 
จ านวน

ผู้เสียชีวิต 
(คน) 

หมายเหตุ 

2563 1.โรคเบาหวาน 576 18  
2.โรคความดันโลหิตสูง 715 25  
3.มะเร็ง 30 20  
4.อุจจาระร่วง 100 -  
5.ไข้เลือดออก 7 1  
6.มือ เท้า ปาก 37 -  

รวม 1,465 64  
2564 ๑.โรคเบาหวาน 590 16  

๒.โรคความดันโลหิตสูง 734 36  
๓.มะเร็ง 35 23  
๔.อุจจาระร่วง 156 -  
๕.ไข้เลือดออก 7 -  
๖.มือ เท้า ปาก  35 -  

รวม 1,522 75  
สถาณการณ์ โควิด-19 
ปี 2563 ผู้ติดเชื้อ   จ านวน   3  ราย 
ปี 2564 ผู้ติดเชื้อ   จ านวน   60 ราย 

การบริการด้านสาธารณสุข อาคารสถานที่ในการให้บริการ ยังไม่พอกับความต้องการของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

4.2.3  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า     100   เปอร์เซ็นต์ 
 4.3  อาชญากรรม 
  - 
 4.4  ยาเสพติด 
  - 
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 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 5. ระบบริกำรพื้นฐำน 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
            ถนนลำดยำง  จ ำนวน     3     สำย 
  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน    261  สำย 
 ถนนลูกรัง  จ ำนวน    64    สำย 
 สะพำนคอนกรีต  จ ำนวน    6     แห่ง 
 

 5.2 กำรไฟฟ้ำ 
   กำรไฟฟ้ำ  (แสดงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) 
-  ต าบลหนองกุงใหญ่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือนแล้ว คิดเป็น  100  เปอร์เซ็นต์ 

 5.3 กำรประปำ 
ประปาหมู่บ้าน  มีจ านวน 8  หมู่บ้าน คือหมู่ที่  1,5,6,9,7,13,2,11 
,ประปาส่วนภูมิภาค  มีจ านวน  5  หมู่บ้าน คือหมู่ที่  4,8,12,3,10  

 
 5.4 โทรศัพท์ 

-สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม  จ านวน 4  แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  -ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ต าบลหนองกุงใหญ่ 
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 กำรเกษตร 
  โดยสภาพทั่วไปของต าบลมีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว อ้อย  มันส าปะหลัง 
ยางพารา เป็นอาชีพหลัก และมีอาชีพเสริม ปลูกแตงโม ถั่วลิสง  ผักสวนครัว ขายลอตเตอรี่  ท ากระติบข้าว 
และไม้กวาด  
 6.2 กำรประมง 
  - 
 6.3 กำรปศุสัตว์ 
  ปศุสัตว์ เกษตรกรจะเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภค นอกจากนี้ยังมีการจ าหน่ายบ้าง โดยท าเป็นอาชีพ
เสริม สัตว์ที่นิยมเลี้ยงแก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น 
 6.4 กำรบริกำร 
  ธนาคาร   - แห่ง 
  โรงแรม/รีสอร์ท    3   แห่ง 
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 ปั๊มน้ ามัน                  3        แห่ง 
โรงสีข้าว        17      แห่ง 
ตลาด              -         แห่ง 
ร้านค้า                     68    แห่ง 
 

  
6.5 กำรท่องเที่ยว 

  - 
 6.6 กำรอุตสำหกรรม 
  - 
 6.7 กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 

- กลุ่มงานอาชีพ  มีดังนี้ 
                     กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่ 7,13,1,5,6,9 
                     กลุ่มปลูกผัก  หมู่ที่ 4,8,12 
                     กลุม่ส่งเสริมการเลี้ยงโค  หมู่ที่ 11 
                     กลุ่มปลูกอ้อย  หมู่ที่  1-13 
   กลุ่มสินค้า OTOP - 
 
 6.8 แรงงำน 
  การใช้แรงงานจะเน้นในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรเป็นหลักไม่ว่าจะท าเองหรือรับจ้าง
เช่น ตัดอ้อย กรีดยาง ส่วนมากจะใช้แรงงานในพ้ืนที่เป็นหลัก  
 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  กำรนับถือศำสนำ นับถือศำสนำพุทธ 

มีวัด  8  แห่ง 
         1.วัดมธุวัณโนวาส            ตั้งอยู่  หมู่ที่ 5  บ้านหนองกุงใหญ่ 
         2.วัดป่าหนองกุงใหญ่         ตั้งอยู่  หมู่ที่ 6  บ้านอนามัย 
         3.วัดบ้านเวียงแก้ว           ตั้งอยู่  หมู่ที่ 11 บ้านศรีเวียงชัย 
         4.วัดจอมแจ้ง             ตั้งอยู่  หมู่ที่ 8   บ้านผักหนาม 
         5.วัดพรหมวิหารธรรม    ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10 บ้านวังโพนเหนือ 
         6.วัดป่าธรรมวัตร         ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3  บ้านวังโพน 
         7.วัดอัมพวัน           ตั้งอยู่  หมู่ที่ 7  บ้านหนองโอง 
         8.วัดป่ามงคลนิมิต   ตั้งอยู่  หมู่ที่ 4   บ้านผักหนาม 
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 7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่ด ารงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม ตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่แห้งแล้งกันดารนั้น ในความเชื่อต่อการด าเนินชีวิตที่มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นแก่
ครอบครัวและบ้านเมืองก็ต้องมีการประกอบพิธีกรรม มีการเซ่นสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และร่วมท าบุญ
ตามประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยทุกๆเดือนในรอบปีนั้นมีการจัดงานบุญพ้ืนบ้านประเพณีพ้ืนเมืองกั นเป็น
ประจ า จึงได้ถือเป็นประเพณี 12 เดือนเรียกกันว่ำ ฮีตสิบสอง ถือกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน
มาถึงปัจจุบัน คติความเชื่อในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรม เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจต่อ
การด ารงชีวิต ชาวอีสานจึงมีงานบุญพ้ืนบ้านมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นภูมิภาคที่มีงานประเพณีพ้ืนบ้านมากที่สุด
ในประเทศ ฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น ชาวอีสานร่วมกันประกอบพิธีนับแต่ต้นปี คือ   
เดือนอ้ำย หรือเดือนเจียง งานบุญเข้ากรรม มีงานบุญดอกผ้า (น าผ้าห่มหนาวไปถวายสงฆ์) ประเพณีเส็งกลอง 
ท าลานตี(ลานนวดข้าว)ท าปลาแดก (ท าปลาร้าไว้เป็นอาหาร) เกี่ยวข้าวในนา เล่นว่าว ชักว่าวธนู นิมนต์
พระสงฆ์เข้าประวาสกรรม ตามประเพณีนั้นมีการท าบุญทางศาสนา เพ่ืออนิสงค์ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ 
ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมข้าวปลาอาหารไว้กินในยามแล้ง  

เดือนยี ่งานบุญคูนลาน ท าบุญที่วัด พระสงฆ์เทศน์เรื่องแม่โพสพ ท าพิธีปลงข้าวในลอมและฟาดข้าว
ในลาน  ขนข้าวเปลือกขึ้นเล้า (ยุ้งฉาง) นับเป็นความเชื่อในการบ ารุงขวัญและสิริมงคลทางเกษตรกรรม มีทั้ง
ท าบุญที่วัดและบางครั้งท าบุญที่ลานนวดข้าว เมื่อขนข้าวใส่ยุ้งแล้วมักไปท าบุญที่วัด  

เดือนสี่ บุญพระเวส (อ่านออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส (ฟังเทศน์มหาชาติ) แห่พระอุปคุต
ตั้งศาลเพียงตา ท าบุญแจกข้าวอุทิศให้ผู้ตาย (บุญเปตพลี) ประเพณีเทศน์มหาชาติเหมือนกับประเพณีภาคอ่ืนๆ 
ด้วย เป็นงานบุญทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติท าบุญถวายภัตตาหารแล้วตอนบ่ายฟังเทศน์ เรื่องเวสสันดรชาดก 
ตามประเพณีวัดติดต่อกัน 2-3 วันแล้วแต่ก าหนดในช่วงที่จัดงานมีการแห่พระอุปคุตเพ่ือขอให้บันดาลให้ฝนตก
ด้วย  
เดือนห้ำ บุญสรงน้ า หรือเทศกาลสงกรานต์ ชาวอีสานเรียกกันว่า สังขานต์ 
ตามประเพณีจัดงานสงกรานต์นั้น บางแห่งจัดกัน ๓ วัน บางแห่ง ๗ วัน แล้วแต่ก าหนดมีการท าบุญถวาย
ภัตตาหารคาวหวาน หรือถวายจังหันเช้า-เพลตลอดเทศกาล ตอนบ่ายมีสรงน้ าพระ รดน้ าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก่อเจดีย์
ทราย 

เดือนหก บุญบั้งไฟ บางแห่งเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) บุญวิสาขบูชา วันเพ็ญ
เดือนหกเกือบตลอดเดือนหกนี้ ชาวอีสานจัดงานบุญบั้งไฟ จัดวันใดแล้วแต่คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดถือ
เป็นการท าบุญบูชาแถน (เทวดา) เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหารใน
ปีต่อไปครั้นวันเพ็ญหก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณีส าคัญทางพุทธศาสนา มีการท าบุญฟังเทศน์และเวียน
เทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหน้า  

เดือนเจ็ด บุญช าฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปู่ตา หลักเมือง งานบุญเบิกบ้านเบิกเมือง งานเข้านาคเพ่ือบวช
นาค 
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คติความเชื่อหลังจากหว่านข้าวกล้าด านาเสร็จ มีการท าพิธีเซ่นสรวงเจ้าที่นา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ข้าวกล้า
ในนางอกงาม บ้านที่กุลบุตรมีงานอุปสบททดแทนบุญคุณบิดามารดาและเตรียมเข้ากรรมในพรรษา 
เดือนแปด งานบุญเข้าพรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเข้าพรรษา 
แต่ละหมู่บ้านช่วยกันหล่อเทียนพรรษา ประดับให้สวยงาม จัดขบวนแห่เพื่อนน าไปถวายเป็นพุทธบูชา มีการ
ท าบุญถวายภัตตาหาร เครื่องไทยทานและผ้าอาบน้ าฝน เพ่ือพระสงฆ์จะได้น าไปใช้ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา 
 
เดือนเก้ำ บุญข้าวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ า เดือน 9 นับแต่เช้ามืด ชาวบ้านจัดอาหารคาวหวาน หมาก
พลูบุหรี่ใส่กระทงเล็กๆ น าไปวางไว้ตามลานบ้าน ใต้ต้นไม้ ข้างพระอุโบสถ เพ่ือเป็นการให้ทานแก่เปรตหรือ
วิญญาณท่ีตกทุกข์ได้ยากตอนสายมีการท าบุญที่วัด ฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 
เดือนสิบ บุญข้าวสาก ข้าวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คล้ายงานบุญสลากภัตในภาคกลาง จัดงานวัน
เพ็ญเดือน 10 น าส ารับคาวหวานพร้อมกับข้าวสาก(กระยาสารท) ไปท าบุญที่วัดถวายผ้าอาบน้ าฝนและเครื่อง
ไทยทาน แต่ก่อนที่จะถวายนั้นจะท าสลากติดไว้ พระสงฆ์องค์ใดจับสลากใดได้ก็รับถวายจากเจ้าของส ารับนั้น 
ตอนบ่ายฟังเทศน์เป็นอานิสงส์  
เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผ้าห่มหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตักบาตรเทโว พิธีกวนข้าวทิพย์  
นับเป็นช่วงที่จัดงานใหญ่กันเกือบตลอดเดือน นับแต่วันเพ็ญ มีการถวายผ้าห่มหนาวแต่พระพุทธพระสงฆ์ วัน
แรม 1 ค่ า งานบุญตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันขึ้น 14 ค่ า มีพิธีกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีทั้งงาน
บุญกุศลและสนุกสนานรื่นเริง  
เดือนสิบสอง บุญกฐิน ท าบุญข้าวเม่าพิธีถวายกฐินเมื่อถึงวันเพ็ญจัดท าข้าวเม่า(ข้าวใหม่)น าไปถวายพระ พร้อม
ส ารับคาวหวานขึ้นตอนบ่ายฟ้งเทศน์เป็นอานิสงส์จัด พิธีทอดกฐินตามวัดที่ จองกฐินไว้ งานบุญในฮีตสิบสอง
นั้น ตามหมู่ท่ีเคร่งประเพณียังคงจัดกันอย่างครบถ้วนบางแห่งจัดเฉพาะงานบุญใหญ่ๆตามแต่คณะกรรมการ
หมู่บ้านร่วมกันจัด บางแห่งเป็นงานใหญ่ประจ าปี งานบุญแห่เทียนพรรษา  

 

 7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง และ
ความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการท า
มาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การท าเครื่องมือการเกษตร 

ภาษาไทยถิ่นอีสาน หรือภาษาลาวอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยเป็นภาษาลาวที่ใช้เป็นภาษาลาวเวียงจันทร์ 
 

 7.4 สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ผ้าไหมมัดหมี่  เสื่อลายขิต  ไม้กวาด  กระติ๊บข้าวเหนียว  เครื่องจักสาน ฯลฯ 
 

8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
 8.1  น้ ำ 
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-ทรัพยากรน้ า   ล าห้วย  4 สาย 
                     ล าหว้ยยาง 
  ล าห้วยผักหนาม 

ล าห้วยสายบาตร 
อ่างเก็บน้ า  2  แห่ง 
บึง/หนอง  9  แห่ง 

 8.2 ป่ำไม้ 
  มีป่าไม้มากแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์ 
 8.3 ภูเขำ  
  - 
 8.4 ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ป่าไมใ้นเขตพ้ืนที่ ป่าดงซ า  ป่าไม้โคกโสกหอย  ป่าไม้วัดป่ามงคลนิมิต ป่าไม้วัดป่าหนองกุงใหญ่ 
 
9. อื่น ๆ  

ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
 อปพร. 
 อสม. 
 อผส. 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
  1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยมุ่งเน้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทย ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดย ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สรุปย่อได้ ดังนี้  

1. ควำมเป็นมำ  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบใน การด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี2560 เป็น
ต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่  

(1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และ  

2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต ้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็น จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
และได้ น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการ ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ  

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติ แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือน ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น
แผนระยะ ๕ ปีมา ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  อบต.หนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น หน้า 22 
 

2. สำระส ำคัญ  
2.1 สภำพแวดล้อม  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย 
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและ
ภัย คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจ
ของโลกได้ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” 
ต้องปรับตัว และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตร
ล่าช้ากว่าฐานการ ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ 
กระแสโลกาภิวัฒน์ และ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์
ความรู้แหล่งทุน และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น  อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติและการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิต ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ  

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่ เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย  
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide)ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท า 
ให้ ความเหลื่อมล้ า ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ 
ปี ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติเงื่อนไข
ภายนอกท่ี ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้า ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน า ไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบ ในขณะที่ ศูนย์รวมอานาจักร ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก
ซึ่งในช่วงระยะ 10 ปี ข้างหน้า จะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง ปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้
สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่อง
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จากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมี  ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ 
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่
มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน  รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่
ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน  ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ปีข้างหน้านี้จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้า
ลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล  

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ 
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญ ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
การด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยี
ก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนา
เทคโนโลยี สมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้
ประเทศไทยต้อง ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี ส่วนส าคัญ และช่วย
แก้ปัญหาการลดลง ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
อาหารของโลก  

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ 
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้  จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากข้ึน ในขณะ
ที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวน ประชากรที่
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่ 
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ก าร
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ยึดถือ หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้
เป็นไปตาม สิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น  

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี2553 และล่าสุดในปี2557 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลาร์สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการ
ส่งออก สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 

สูงขึ้นและสร้าง รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจาก ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคม อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ  พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น  

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540-2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ 
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทาง
การเงิน การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมาก
ขึ้น และ ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากข้ึน มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัด เอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความ สะดวกคล่องตัวมากข้ึน  

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน ส าคัญ
ของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย
ยัง ต่ าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง 
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ 
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า  โดยที่การ
ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ  
การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรม
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มีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่
ปัญหาคอร์รัปชั่น มีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการนั้นยังไม่
เป็นระบบโครงข่ายที่ สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น 
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ า และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน  

ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่ง
ต่อ การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความ เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และการปฏิรูป กฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญ
เงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่ง
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้ เกิดการบริหารราชการที่ด ี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้  
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้ พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูล
และข่าวสาร ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ  
ผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมี
ความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิง
รุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและ
ปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปีต่อจาก นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา  
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่ เป็น
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จุด แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลาย มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น จ าเป็น จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพ ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ  
ภูมิทัศน์ใหม่ของ โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็น
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ  ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์         
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ ท างาน และการเรียนรู้ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น  เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทย   
มีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกก าลัง และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน  

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความ ส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ 
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาส
และ สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศไทยให้
มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่ เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึง
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง
และภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ      
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนด วิสัยทัศน์เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ  

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ      
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่
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การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริต คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการ จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติอันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมือง ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2.2 วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง 
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ             
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน      
สอดคล้องกัน ด้าน ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเกื้อกูล ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  

2.3 ยุทธศำสตร์ชำติ  
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ 

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ  
การสร้างและรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 
อยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
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๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้  

2.3.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเปา้หมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด และ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ 
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การเสริมสร้างความมั่น คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ ความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา      
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ มั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

2.3.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่ การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ 
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน 
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ  เชื่อมั่น การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่  
มูลค่ามากขึ้น  
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(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ  การ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน  การแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร 
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ
สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น  

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น  

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต  ภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน เกษตรกร  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา ระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ  โครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขน ส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง  ประเทศ รวมถึง
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  

2.3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน ที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้  

ความส าคัญ อาท ิ  
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ     บ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
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2.3.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้อง
ให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

2.3.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน 
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

2.3.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน ภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่  
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหาร ก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 2.4 กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ  
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้  เป็น

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
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กระทรวง และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดย
จะต้อง อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ ก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  

2.5 ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ  
2.5.1 สำระของยุทธศำสตร์ชำติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย และ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด 
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  

2.5.2 ระบบและกฎหมำย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ  
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี  
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  

2.5.3 กลไกสู่กำรปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูและบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
 
1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
  

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แต่ ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เอาไว้แล้ว  

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มี 
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่
จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของต าบล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีรายละเอียด
ดังนี้  
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1. กรอบแนวคิดและหลักกำร  

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง 
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก  
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย 
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ  
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพ การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบ แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 
2. สถำนะของประเทศ  

2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ  
2.1.1 สำมปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในกำรขยำยตัวทำง 

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี2540-2541) จะขยายตัว 
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปีจนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี2557 มาอยู่ที่ประมาณ 
196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ 
รายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางในระยะเวลา อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง
ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534-2539 เป็นร้อยละ 25.5ในช่วงปี 2543-2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่า สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย  

2.2.2 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง แต่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น     
(สัดส่วนของ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9,25.4 และ 64.7 เป็นร้อยละ 7.2 
28.5 และ 64.3 ในปี2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
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(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วน สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไป ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานใน
ระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่ น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลัง
แรงงาน เป็ น ไปอย่ างล่ าช้ า  ป ระกอบกั บ  ผลิ ตภ าพการผลิ ตของปั จจั ยการผลิ ต รวม   (Total Factor 
Productivity(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขัน ระหว่างประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วง แผนพัฒนาฯ      
ฉบับที9่  (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557)  

2.1.3 ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำดพลังในกำร
ขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า 
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น 
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน  

2.1.4 กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อกำรแก้ไข 
ปัญหำเชิงโครงสร้ำง กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และกำรด ำเนินนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำร 
เศรษฐกิจในอนำคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 และ 
2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง 
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะ เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ย    
รอ้ยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็น
ว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
สั้นในระยะที่ ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนา
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป  

2.1.5 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มี พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศ ที่มี
ความ ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ .ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัด อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปีพ.ศ. 2557 IMD 
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(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที3่0 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะที่
ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 
ซ่ึงด าเนินการโดย ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับกำร 
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด 
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัด 
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปี 
ที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP 
โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดย
เป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศ
ที่พัฒนา แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 
3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ  

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี  2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี 
จ านวน 11คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คน 
ต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ประกอบด้วยรูปแบบการ ขนส่งยัง
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต 
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ ความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษา
ความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น  

 
2.2 ด้ำนสังคม 

2.2.1 โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิง
ปริมำณ และคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่  
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(1) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและ       
กำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก ำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง และแรงงำนกว่ำร้อยละ 30 เป็นประชำกรกลุ่มเจเนอ 
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป ก าลัง
แรงงาน ของไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2
ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2557) แต่ยังต่ า กว่า 
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1         มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มี ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต  

 (3) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้าน สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่
มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมา
จากการเกื้อหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลำกหลำย 
รูปแบบมำกขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 เหลือ    3
คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหล่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 2543-
255 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย     

2.2.3คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม  โดยคน
ไทย มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปีเพศหญิง 78.2 ปี           
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ  อย่างไรก็ตาม  คนไทยได้รับ
โอกาสทาง การศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย แรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง             
โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้คนไทย
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และ การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน  

2.2.4 สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำย
รำยได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุก ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465      ในปี 
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2556  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ใน
ปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุด
ร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ1.1  สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การ
กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

 2.2.5 ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก  
(1) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ใน กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมาก ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ 
เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ  

(2) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ขณะท่ีโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำใน 
ระดับปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบทและระหว่ำงภูมิภำค 
มี ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดี ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย ละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุด ประมาณ 19.1เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า  

 (3) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค 
โดยเฉพาะ การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า  

(4) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน แรงงานอิสระเข้าถึง
การ คุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 
ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557อย่างไรก็ตาม แรงงานใน 
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556  

(5) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย      
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้     
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  

2.2.6 คนไทยมีควำมม่ันคงทำงสังคมมำกขึ้น  จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครอง ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8ระบบประกันสังคมร้อยละ 16.7
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้น และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วง อายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
800 บาท ครอบคลุมผู้ พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้ โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้
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มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 5,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม      รฐัเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
มำกขึ้น อาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

2.2.8 ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบควำม 
ต้องกำรของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผน ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการ สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมทั้ง ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 
152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.15 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กร
การเงิน ร้อยละ 26.77 

2.2.9 ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม ในช่วง 
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น  
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  

2.3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
2.3.1 ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดควำมเสื่อม

โทรม อย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น  
(1) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ

ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก 
ท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 
เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม ท่ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำม ทรัพยากรดิน และ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ      
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์การ
ใช้ ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่
ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปา่ไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  

(3) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกท ำลำย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่า
ชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลง
ร้อย ละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่
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ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่ 
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ า ที่เพ่ิมมากข้ึน  

(4) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร แต่ประสิทธิภำพกำรใช้ พลังงำนดี
ขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้า 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 
2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี  2555 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรล
เทียบเท่า น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของการใช้ พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้น เพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร ประเทศไทย ประกอบด้วย 25 
ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง เก็บกักน้ าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าทางธรรมชาติมีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกัก
เก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อ
ปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มี 
ข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก ประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 

2.3.2 ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
(1) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ มูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557     มี
ประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปีเนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้หาก
ภาครัฐไม่มีมาตรการ หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถ จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการ
ก าจัดสูง 
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(2) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร มลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่ อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี ปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 
๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุ
หลักคือปริมาณรถยนต์ จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้น
เป็นล าดับ โดยความร่วมมือ และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น  

(3) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   
(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ า ที่อยู่ในเกณฑ์ 
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ การปศุ
สัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน    มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่
เพ่ิมขึ้นตาม การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ31  

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตรำกำรเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ  
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุ ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
และ เพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2557 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมี
แนวโน้ม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปีอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
การลดก๊าซ เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือน 
กระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มี
ความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  

2.2.3 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ 
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคน ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็น จ าานวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่ม ีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก  

2.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
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  2.4.1 ด้ำนธรรมำภิบำล  
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วน จากกาประเมิน  

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ 
ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก 
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6 ประการคือ (1) 
หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ   (6) หลัก
ความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มี
การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ
หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจ บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชน หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้  

(2) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำล ตั้งแต่ปี  2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท        
จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบ กับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแล กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับ ในระดับสากล 

2.4.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ  
(1) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ 
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ 
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้ง สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไป
ถึงการ ก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
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ใน โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนด
ส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง  

(2) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไข การกระจาย
อ านาจ ให้แก่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน75งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบ่งเป็น ข้าราชการ 1,378 คน 
บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และ
ลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์ การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ 
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้ 
รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ า เป็นต้อง 
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็ นพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจ พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ
เพ่ิมข้ึนของ ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด  

2.4.3 ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  
ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่ง  
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการ
ทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ  
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI ) 
พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส นานาชาติพบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม100 คะแนน อยู่
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อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ
ปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับ
ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ สิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์
รัปชันน้อย)  
3. บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย  

3.1 บริบทภำยใน  
3.1.1 ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน  

ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 
(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิต 
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อย
ละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้า
มี แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทย
จะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) 
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การ
ลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัว ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นใน
การยกระดับฐานะ ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ 
(3) จ านวนประชากร รวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม  
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ
เพ่ือ ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัว เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น ของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของ ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก  

3.1.2 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ 
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คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน 
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ 
ยกระดับรายได้ และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ
อาชญากรรม โรคระบาด และ ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์สรอ. 
ต่อคนต่อปี  

3.1.3 ควำมเหลื่อมล้ ำ  
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึง บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ี ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไป ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผล ประโยชน์ส่วนใหญ่ตก
อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาทิปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิง ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  

3.1.4 ควำมเป็นเมือง  
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงาน ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่ง จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก  

 
 
3.1.5 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
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(1) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2558 วำงกรอบด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ภำครัฐเอ้ือต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่ 
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ 
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสร้างโอกาส
เพ่ือลด ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบาย 
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ  
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ 
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น  

3.2 บริบทภำยนอก  
3.2.1 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2545 (ค.ศ. 2001-2002)      จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่ม ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผล ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้าน การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

3.2.2 กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบ การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็น รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
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ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็น โทรทัศน์และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพื่อ ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง  

3.2.3 ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
  (1) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจน การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมาก ขึ้น   

(2) กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดใน
ด้านอุปสงค์ ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
ที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค  

(3) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของ การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาด ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการ
เปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมข้ึนของขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและ เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ าปัญหา ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 (4) ตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศ ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบ เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  อบต.หนองกุงใหญ่  อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น หน้า 46 
 

(5) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ 
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ  

3.2.4 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
(1) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ ำเติมต่อ 

สถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น  อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดม สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทาง ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน  

(2) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่ง ผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมีแนวโน้ม
เกิด บ่อยครั้งขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทย ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า  

3.2.5 วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย สหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และ เป้าหมาย 
(Target) จ านวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชาชนมี สุขภาพที่ดีมีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบ การผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย  

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12  
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
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หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความส าคัญกับการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

4.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนด ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง ละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 
4.3 เป้ำหมำย  
4.3.1 กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 

(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,015 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก ขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

4.3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย  
อย่ำงมีคุณภำพ 

  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

4.3.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
(1) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4.3.4 กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์  อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  
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(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล้อม  
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  

4.3.5 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  

5. แนวทำงกำรพัฒนำ  
5.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  

5.11 กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ  
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและ ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์ อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

5.1.2 กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน  
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับ และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่ เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

 
5.1.3 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล  

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ    
ด าเนินธุรกิจ ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล   

5.1.4 กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่  
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เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยาย
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิด จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

5.1.5 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น สินค้าเกษตรแปร

รูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและ
ลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง ความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่
ต้นถึงปลายทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็น
การประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช  ที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดใน การป้องกัน 
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบ เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็น โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทาง ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มี
ความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ  อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง  ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ  การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
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พาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม  
5.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  

5.2.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
 โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ เรียนรู้ 

ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ 
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ
โรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

5.2.1 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้าง

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน  เก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง กับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  

5.3.2 กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง  
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ 

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิด
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการ สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์ เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 
Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญ
กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  

5.2.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่ 
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอาย ุ 

 
5.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม  

5.3.1 กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง 
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ 
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุน ด้านราคาสินค้าเกษตร ๖๔ ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

5.3.2 กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับ 
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ 
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่ 
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การ
จัดรูปแบบ สวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจและ สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

5.3.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้ เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหาร จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ าพ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

5.3.4 กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ 
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าเช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น  

 
5.4 กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง  

5.4.1 กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม  
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง  
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ 
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  

5.4.2 กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน ส่งเสริมและเร่งรัดการ 
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พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่ อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  

5.4.3 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ให้ 
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการ
ลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ 
ให้บริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

5.5 กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.5.1 กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ โดย 

ค านึงถึง ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่ เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้ง องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และ
องค์กรผู้น าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้ มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  

5.5.2 กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี 
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือ สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  

5.5.3 กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และ สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ
สู่ห่วงโซ่ อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาท มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
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5.5.4 กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง 
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจดัขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และ การบังคับใช้กฎหมาย  

5.5.5 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ า โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  

5.5.6 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
กำร บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่ สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบ นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ
และการจัดท าแผนธุรกิจ ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  

5.6 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
5.6.1 กำรสร้ำงควำมโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค 

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการ ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้ อมูลความก้าวหน้า    
ตามกระบวนการ ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุค สมัย ฯลฯ  

5.6.2 กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ 
ภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  

5.6.3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน  
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่ อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.6.4 กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้างผลงานที่ม ี
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คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
1.3 แผนยุทธศำสตร์ภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
    (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหำสำรคำม-กำฬสินธุ์) 
            คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550  จัดแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัด  โดยจังหวัด
ขอนแก่น  จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  
มหาสารคามและกาฬสินธุ์  หรือเรียกว่ากลุ่ม  “ร้อยแก่นสารสินธุ”์ (ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด ,แก่น มาจาก  ขอนแก่น
,สาร  มาจาก มหาสารคาม  ,สินธุ์  มาจาก  กาฬสินธุ์) 
             กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า 
วิสัยทัศน์ 

“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเที่ยว
และการลงทุนสู่สากล” เป้าหมายการพัฒนาเพื่อ 
เป้ำประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 
 เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 

1.เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 

1.เพ่ิมมูลค่า 

2.พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

3.เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

2.ร้อยละของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP 

3.ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 

4.ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกล 

ยุทธ์การพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑  กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิต กำรแปรรูป กำรค้ำ พืชเศรษฐกิจให้มีควำมเข้มแข็ง 

1.เป้ำประสงค์ 
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1.1 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี 
1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากสินค้าเกษตร 

 2 ตัวช้ีวัด 
      2.1ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง GAP 
      2.2 ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้น 

  3. กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
       3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
       3.2พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
       3.3พัฒนาการค้า การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรบริกำร ลงทุนและพัฒนำอุตสำหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.เป้ำประสงค์ 

1.1 เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด 
1.2มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
1.3เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด 

 2.ตัวช้ีวัด 
      2.1ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด 
      2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 
      2.3 ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด 
 3.กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
      3.1 พัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน 
      3.2 พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญด้าน
อุตสาหกรรม 
      3.3 ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
      3.4 จัดหาช่องทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
1.เป้ำประสงค์ 

1.1 รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพ่ิมขึ้น 
1.2 เชื่อมโยงกรบริหารจัดการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ 

 2  ตัวชี้วัด 
      2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว 
      2.2 รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 
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      2.3 รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 3.  กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ มี ๓ กลยุทธ์ ดังนี้ 
      3.1 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
      3.2 พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
      3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
1.เป้ำประสงค์ 

1.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
1.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
1.3 พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

 2.  ตัวช้ีวัด 
      2.1 จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

3)  กลยุทธ์และแนวทำงกำรพัฒนำ มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
      3.1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      3.2 พัฒนาปัจจัยการบริหารกลุ่มจังหวัด 
 

ศักยภำพและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
1.ข้ำวหอมมะลิ 

-เป็นฐานผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the best jasmine rice) 
-สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
-ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ 

2.  ผ้ำไหม 
 -ไหมไทยสู่สากล 
3. ยกระดับกำรผลิตพืชพลังงำนทดแทน 
 -ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค้า 
 -ฐานการผลิตอ้อย 
4. ศูนย์กลำงอุตสำหกรรมกำรค้ำ กำรลงทุน กำรบริกำร 
 -ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5. กำรท่องเที่ยว 
 -ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
 -ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ ๔ เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น  
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พระธาตุยาคู พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล 
6. ศูนย์กลำงกำรศึกษำ 
 -เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
 -การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
 -การน าผลงานวิจัยไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น (Vision) 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจแห่งของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 

1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการ

ท่องเที่ยว 

5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง   ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการป้องกันแล

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน  

6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยทุธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ    
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท  อย่างทั่วถึง 
และเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบ 
มีส่วนร่วม 
  1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ประกอบด้วย 5  แนวทาง ดังนี้ 
  2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
  2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
  2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 
  2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพพลเมือง  ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
  3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัย
อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพ 
  3.3 พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย 
  3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ  ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
  3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา  เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่า
ตนเองและสังคม 
  3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในดาร
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้ 
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  4.1 บริการจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรนาการและยั่งยืน 
  4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 
  4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน  ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
  5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร
อินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
  5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 
  5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นฐาน 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา  5  แนวทาง  ดังนี้ 
  6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ
ปฐมภูมิ 
  6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
  6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง
กับการดูแลสุขภาพ 
  6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 
  6.5 เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  และพัฒนาระบบส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขันภำยใต้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
  7.1  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
  7.2 อนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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  7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
  7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเทียว 
   
 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 8  กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 
แนวทาง ดังนี้ 
  8.1  ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
  8.2  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
  8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
 
 
2.ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ 

 
2.1 วิสัยทัศน์ 

  “หนองกุงใหญ่น่าอยู่ สาธารณูปโภคท่ัวถึง การศึกษาศิลปะวัฒนธรรมโดดเด่น บริหารแบบบูรณาการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง “ 

2.2 ยุทธศำสตร์ 5 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 

1.1 พัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
1.2 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัย 

ให้ชุมชนปลอดยาเสพติด 
    
  2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 

2.1 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ 
   2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้การเกษตร เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตแปรรูป
สินค้าเกษตร 
   2.3 เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
   2.4 พัฒนาเสริมสร้างสุขอนามัยและสาธารณสุข 
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   2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาการออกก าลังกาย 
 

3.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
3.1 พัฒนาฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งน้ าการบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 
3.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุงพ้ืนที่ป่าและดิน 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในต าบล 
4.3 อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม 

   5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
5.1 เสริมสร้างการพัฒนาเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   5.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

2.3 เป้ำประสงค์ 
1) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
2) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.4 ตัวช้ีวัด  
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10  
2) มีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70  
3) ประชาชน มีส่วนร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี  
  

2.5 ค่ำเป้ำหมำย  
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  
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4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  
- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  

5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  

6. มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 % 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 %  

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
- จ านวนความพึงพอใจจากประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 % 
  
 
  

2.6  กลยุทธ์  
1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและ   

การท่องเที่ยว 

5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง   ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน  

6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ 

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

2.7  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ เพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
ใหญแ่ละนโยบายของผู้บริหาร ที่ให้ไว้ในสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่พร้อมขับเคลื่อนกระบวนการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างยั่งยืน เป้าหมาย สูงสุดในการบริหารคือให้ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเอง มี
วิสัยทัศน์ชัดเจน  
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2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกุงใหญ่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม  

ดังนี้  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
-เป้าประสงค์ 
-ตัวชี้วัด  
-ค่าเป้าหมาย  
-จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

3.การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
                      1.  เป็นองค์กรที่สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 
                      2.  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มาก 

 3.ชุมชนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มท าให้สามารถพัฒนาได้ง่าย 
4.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน  

 5.ระเบียบปฏิบัติให้อ านาจผู้บริหาร  
                      6.ผู้บริหารมีความกระตือรือร้น  
 จุดอ่อน (Weakness) 

1.มีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 

2.การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและพัฒนาได้คลอบ

คลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 

3.ขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 

      4.บุคลากรไม่เพียงพอ  
     5.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  

โอกำส (Opportunity) 
1.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นให้อิสระแก่       

ท้องถิ่นใน การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลาการของท้องถิ่น 

2.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหม้ีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณะท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
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3.นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แต่ละชุมชน

สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล 

4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนให้พัฒนาจังหวัดขอนแก่น

เป็นเมืองศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคม  และการบริการ 

5.ตลาดมีความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จะเพ่ิม

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพภาคเกษตรและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 

6.นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในการพัฒนาอาชีพ สร้าง

งาน สร้างรายได้  และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้มีส่วนในการสร้างสรรค์พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

7.การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )   

 
ภัยคุกคำม  (Threats) 

1.ประสบปัญหาภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่นภัยแล้ง และปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกสู่กลุ่มวัยรุ่นผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตท าให้เกิด

ปัญหาสังคม เช่น การระบาดของยาเสพติด ดื่มเหล้า  สูบบุหรี่  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร  

การก่อปัญหาอาชญากรรม  ติดเกมส์  เล่นการพนัน  และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย  เช่น  โรคอ้วน  ความดัน  โรคหัวใจ 

3.ปัญหาโลกร้อน  ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการ

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ 

4.โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง  เช่น ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่  โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่  คุกคามสุขภาวะ

ของประชาชน 

5.ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ

กฎหมายที่ก าหนดส่งผลต่อการด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน 

6.ปัญหามลพิษจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  เช่น  ยาฆ่าแมลง  ยาก าจัดวัชพืช  น้ าเสีย

จากขบวนการผลิตแผ่นยางพารา  เป็นต้น 

7.ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ าและไม่แน่นอน 

8.ความไม่มั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลท าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง 
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3.2  กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง  
ด้วยงบประมาณท่ีมีจ ากัดในการพัฒนา องค์บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่จะต้องเน้นกระบวนการ

การมสี่วนร่วมภาคประชาชนให้มากข้ึน เพ่ือให้ภาคประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาในต าบล 
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ส่วนที่ 3 
กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ ด้ำนกำรเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมและกำรโยธำ กองช่ำง 
 

 
เคหะและชุมชน 

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมนุษย์และสังคม ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม สำธำรณสุข  
ส ำนักปลัด 

 
สังคมสงเครำะห์ 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
รักษำควำมสงบภำยใน 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม กำรเกษตร  
ส ำนักปลัด 

 
สำธำรณสุข 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม กำรศึกษำ กองกำรศึกษำ 

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ด้ำนบริหำรทั่วไป บริหำรงำนทั่วไป ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน งบกลำง 

รวม 5  ยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน 11  แผนงำน 4 หน่วยงำน 1 หน่วยงำน 
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