
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  อบต.หนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน หนา 1 
 

บทนํา 

 

1.1  แผนพัฒนาทองถิ่น 

 หลักการและเหตุผล 

1.เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด แบบ 

บูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 ท่ีกําหนดวาใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาหาป   ซึ่งปจจุบันองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนเคร่ืองมือในการกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบ

ของแผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป จึงใหยุบรวมเปนแผนพัฒนาหาป 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดหาป 

2.เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา 

การ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ที่กําหนดวา เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

ประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการดําเนินกิจการของ

จังหวัดและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ดังนี้ จึงไดกําหนดให

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน “แผนพัฒนาทองถ่ิน” เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 

3.เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534  มาตรา 53/ 

1 ที่กําหนดวา  เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

1.เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับหวยระยะเวลาการ 

จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดซึ่งเปนไปตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัด

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 

1.เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมและสอดคลองกับวิธีการงบประมาณของรัฐบาลตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  รับทราบ  ขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปตามมาตรา 31 ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (เรื่อง การปฏิรูประบบงบประมาณ) 

ตามที่สภาปฏิรูปแหงชาติเสนอ (สปช) 
 

  แผนพัฒนาทองถิ่น  หมายความวา  แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่กําหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัด  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ 

แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน

โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและให

หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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  แผนพัฒนาทองถ่ินจึงมีลักษณะอยางนอย  4 ประการดวยกันคือ 

  (1)  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  (2)  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

  (3) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาหาป  

  (4)  เปนเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ

รายจาย 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

   การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงค  2  ประการ  คือ 

  (1)  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ไปสูการปฏิบัติโดยมีแนวคิดท่ีวา  ภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึงๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนา

หนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม  ไดมากกวาหน่ึงโครงการ / กิจกรรม  ที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค  และเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งในที่สุดจะมีผลตอวัตถุประสงค  

เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 

  (2)  เปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจาก

แผนพัฒนาสี่ปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ   เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณ

เปนกระบวนการที่รอบคอบและประชาชนมีสวนรวม 

  ดังน้ัน  โครงการที่จะบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยเฉพาะในปแรกจะตองมีความพรอม

อยางนอย 2 ประการ  คือ 

  (1)  มีความแนนอนของกิจกรรม  รวมท้ังควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ / 

กิจกรรม  และผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรบัจากโครงการ / กิจกรรม 

  (2)  กิจกรรมที่อยู ในแผนประจําปแรก  จะตองมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  และ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปตอไป 

 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

  แผนพัฒนาทองถ่ินเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  ดังนั้นการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการมี 7 ขั้นตอนดวยกัน  คือ 

  ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดทําแผน 

  มี 2  กิจกรรมที่ตองดําเนินการ 

  (1)  หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาพบผูบริหารทองถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค

ความสําคัญ  และความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

  (2)  หนวยงานที่รับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรบัอนุมัติใหผูเก่ียวของทราบ 
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  ขั้นตอนที่ 2 การคดัเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

  (1)  สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพรอม

ทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาและความตองการของทองถิ่น 

  (2)  จัดประชุมประชาคมทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพื่อคดัเลือก

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่จะทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  (3)  พิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม อะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คดัเลือกมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 

  (4)  โครงการ/กิจกรรม จะมีจํานวนมากจึงตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

   (ก)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา 

   (ข)  ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ

ดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

   (ค)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงใน

แผนพัฒนาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม และเพื่อทําแผนพัฒนาทองถิ่นในชวงถัดไป 

   (ง)  การกําหนดกิจกรรมจะตองคํานึงถึงงบประมาณรายรับ - รายจาย ทรัพยากร

การบริหารโครงการที่สามารถดําเนินการไดเอง โครงการที่ขอรบัการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น เปนตน 

  ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  (1)  การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาที่เลือก 

  (2)  การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย การประเมนิผลการพัฒนาที่ผานมา การคัดเลือก

ยุทธศาสตรการพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนา การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวง

หาป 

  ขั้นตอนที่ 4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

  (1)  คัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนว

ทางการพัฒนา 

  (2)  พิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยดูจาก 

   -   ความจําเปนเรงดวน 

   -   ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารของ อปท. 

   -   ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 

  ขั้นตอนที่ 5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

  โดยคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามปมาจัดทํารายละเอียด

โครงการในดานเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดย

เนนโครงการ/กิจกรรมที่จะตองทําในปแรก เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปได 
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  ขั้นตอนที่ 5  การจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น 

  (1)  ประกอบดวย  4  สวน ดังนี้ 

        สวนที่ 1     สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

        สวนที่ 2     ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

        สวนท่ี 3     การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

        สวนที่ 4     การติดตามและประเมินผล         

  (2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้ง

สอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน

ตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  และขอมูลในแผนชุมชนมา

พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

  (3)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา

วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถิ่นแลวเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

  (4)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเสนอผูบริหาร

ทองถ่ิน 

  ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น 

   ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินและประกาศใชแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  คือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีเครื่องมือท่ี

จะชวยในการพัฒนาอยางรอบคอบในการเชื่อมโยงแนวทาง การดําเนินงานตาง ๆ  ที่จะสงผลทั้งในเชิง

สนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวย  คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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สวนท่ี 1 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

1.ดานกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของตําบล 
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ตําบลหนองกุงใหญ  มีเนื้อที่ประมาณ 52.50  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,815 ไร 2 งาน 45 ตารางวา 

 

อาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลหนองโก อําเภอกระนวน   จังหวัดขอนแกน 

ทิศใต  ติดตอกับตําบลหวยเตย  อําเภอซําสูง      จังหวัดขอนแกน 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลน้ําออม   อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหวยโจด  อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศขององคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญเปนที่ดอน เปนท่ีราบสูง ดินเปน

ดินรวนปนทราย 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยทั่วไปมีสภาพอากาศแบงเปนสามฤดู คือ ฤดูรอน (กุมภาพันธ -พฤษภาคม)   

ฤดูฝน(พฤษภาคม – ตุลาคม)  ฤดูหนาว(พฤศจิกายน – มกราคม) 
 

1.4 ลักษณะของดิน 

ดินรวน ดินรวนปนทราย เปนดินเขตรอนที่มีสีแดงเหลือง เนื้อดินหยาบจนถึงเปนลูกรงั  

ชั้นดินบาง   มีหินทราย หินกรวด หรือ หินดินดาน 
        

 

 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

     แหลงน้ําธรรมชาติ  

 1.ลําหวยยาง 

 2.ลําหวยผักหนาม 

 3.ลําหวยสายบาต   

 4.อางเก็บนํ้า 2 แหง 

 5.บึง/หนอง  9  แหง 
 

                 แหลงน้ําที่สรางขึ้น 
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          1.ฝาย  2  แหง 

 2.บอบาดาลขนาดใหญ  6  แหง 

 3.บอบาดาลขนาดเล็ก   75  แหง 

 

1.6 ลักษณะของไม/ปาไม 

ลักษณะของไมเปนประเภท ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) 

เปนปาที่อยูในพ้ืนท่ีลุมสลับดอนมีความชุมชื้นนอย สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 300 -600 เมตร  ไมที่สําคัญ

ไดแก  มะคาโมง  ยางนา  พยอม  ตะเคียนแดง  กระเบากลัก และตาเสือ 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง แบงเปน ๑๑ หมูบาน 

  หมูที่ 1 บานหนองกุงใหญ  ผูใหญบานชื่อ นายวุฒิไกร  วิชัยวงค 

  หมูที่ 2 บานเวียงแกว  ผูใหญบานชื่อ นายสําเนา  พรมมะลี 

  หมูที่ 3 บานวังโพน  ผูใหญบานชื่อ นายบัณฑิต  โพธ์ิศรี 

  หมูที่ 4 บานผักหนาม  ผูใหญบานชื่อ นายประจวบ  แสนโคก 

  หมูที่ 5 บานหนองแวงกุง  ผูใหญบานชื่อ นายประเขต  สมภาร 

  หมูที่ 6 บานอนามัย  ผูใหญบานชื่อ นายบุญเพ็ง  เพ็งวิชัย 

  หมูที่ 7 บานหนองโอง  ผูใหญบานชื่อ นายมงคล  คําเชียง 

  หมูที่ 8 บานผักหนามคํา  ผูใหญบานชื่อ นายผาสุก  ขวัญพรม 

  หมูที่ 9 บานหนองกุงแปน  ผูใหญบานชื่อ นางสมหวัง  แสนสีมนต 

  หมูที่ 10 บานวังโพนเหนือ ผูใหญบานชื่อ นายประสงค  แกวแสนเมือง 

  หมูที่ 11 บานศรีเวียงชัย  ผูใหญบานชื่อ นายสมภาร  ศรีชมชื่น 

  หมูที่ 12 บานผักหนามชัย  ผูใหญบานชื่อ นายสัมลวน  ศรีวิชา 

  หมูที่ 13 บานดอนเงิน  ผูใหญบานชื่อ นายจํานงค  แกวใส   

   

 ๒.๒ การเลือกตั้ง – 

  จํานวนผูมีสิทธิ์เลอืกตั้งตําบลหนองกุงใหญ จํานวน            คน 

 

 

 

 

 

3. ประชากร 
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 3.1  ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร ตําบลหนองกุงใหญ 

  

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน(ครัวเรือน) หญิง ชาย รวม 

1 บานหนองกุงใหญ 235 761 478 939 

2 บานเวียงแกว 207 460 446 906 

3 บานวังโพน 156 320 335 655 

4 บานผักหนาม 289 545 595 1,140 

5 บานหนองแวงกุง 245 438 480 918 

6 บานอนามัย 323 576 592 1,186 

7 บานหนองโอง 186 404 382 786 

8 บานผักหนามคํา 289 540 508 1,048 

9 บานหนองกุงแปน 155 268 242 510 

10 บานวังโพนเหนือ 179 382 404 768 

11 บานศรีเวียงชัย 146 253 299 542 

12 บานผักหนามชัย 172 318 324 642 

13 บานดอนเงิน 133 268 265 533 

 

 3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 876 827 อายุต่ํากวา 18 ป 

จํานวนประชากร 3,702 4,041 อายุ 18-60 ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 960 922 อายุมากวา 60 ป 

รวม 5,538 5,835 ท้ังสิ้น 11,373 คน 

 

 

4.สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 

  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง  คือ 

1.ศนูยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุงใหญ   

2.ศนูยพัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจง  

3.โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอนแกน เขต 4 คือ  โรงเรยีนชุมชน

หนองกุงใหญ  โรงเรียนบานผักหนาม โรงเรียนบานวังโพน โรงเรียนบานหนองโอง โรงเรียนบานเวียงแกว 
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         ขอมูลโรงเรียน/บุคลากร 

1.โรงเรียนบานหนองโอง 

ชั้น จํานวนนักเรยีน หองเรียน หมายเหตุ 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 - - - -  

อนุบาล 2 4 5 9 1  

อนุบาล 3 9 5 14 1  

รวม 13 10 23 2  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 4 3 7 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 6 3 9 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 5 6 11 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 5 3 8 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2 1 3 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 5 3 8 1  

รวม 27 19 46 8  

จํานวนบุคลากร 

 ครู จํานวน  10    คน 

 ชาย    4     คน 

 หญิง   6     คน 

 นักการภารโรง   1   คน 

2.โรงเรียนบานเวียงแกว 

ชั้น จํานวนนักเรยีน หองเรียน หมายเหตุ 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 - - - -  

อนุบาล 2 4 2 6 1  

อนุบาล 3 3 7 10 1  

รวม 7 9 16 1  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 4 5 9 1  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 5 3 8 1  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 3 1 4 1  
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 2 4 6 1  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 8 7 15 1  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 2 5 7 1  

รวม 31 34 64 6  

จํานวนบุคลากร 

 ครู จํานวน     7   คน 

 ชาย    4     คน     หญิง   3   คน   นักการภารโรง  1  คน 

 3.โรงเรียนบานผักหนาม 

ชั้น จํานวนนักเรยีน หองเรียน หมายเหตุ 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 - - - -  

อนุบาล 2 10 6 16 1  

อนุบาล 3 10 11 21 1  

รวม 20 17 37 2  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 10 10 20 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 15 8 23 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 11 2 13 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 8 8 16 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 6 7 13 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 11 7 18 1  

รวม 81 59 140 8  

มัธยมศกึษาปท่ี 1 8 4 12 1  

มัธยมศกึษาปท่ี 2 5 4 9 1  

มัธยมศกึษาปท่ี 3 7 6 13 1  

รวม 20 14 34 3  

รวมทั้งสิ้น 101 73 174 11  

จํานวนบุคลากร 

 ครู จํานวน      คน 

 ชาย         คน 

 หญิง        คน 

 นักการภารโรง   1   คน 

 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  อบต.หนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน หนา 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ 

ชั้น จํานวนนักเรยีน หองเรียน หมายเหตุ 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 14 12 26 1  

อนุบาล 2 16 12 28 1  

อนุบาล 3 - -  -  

รวม 30 24 54 2  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 11 9 20 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 18 11 29 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 11 12 23 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 11 8 19 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 12 12 24 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 10 11 21 1  

รวม 72 62 134 8  

มัธยมศกึษาปท่ี 1 10 3 13 1  

มัธยมศกึษาปท่ี 2 8 9 17 1  

มัธยมศกึษาปท่ี 3 3 7 10 1  

รวม 21 19 40 3  

รวมทั้งสิ้น 123 105 228 11  
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จํานวนบุคลากร 

ครู จํานวน      คน 

ชาย         คน 

หญิง        คน 

นักการภารโรง   1   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.โรงเรียนบานวังโพน 

ชั้น จํานวนนักเรยีน หองเรียน หมายเหตุ 

ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

อนุบาล 1 - - - -  

อนุบาล 2 7 3 10 1  

อนุบาล 3 8 12 17 1  

รวม 12 15 27 2  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 4 6 10 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 9 9 18 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 5 4 9 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 9 6 15 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 3 6 9 1  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 9 5 14 1  

รวม 39 36 75 6  
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มัธยมศกึษาปท่ี 1 5 5 10 1  

มัธยมศกึษาปท่ี 2 4 3 7 1  

มัธยมศกึษาปท่ี 3 8 5 13 1  

รวม 17 13 30 3  

รวมทั้งสิ้น 68 64 132 11  

 

จํานวนบุคลากร 

ครู จํานวน   29   คน 

ชาย   11      คน 

หญิง   8       คน 

นักการภารโรง   1   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกุงใหญ 

ปการศึกษา 2562 

ชาย หญิง 

48 51 

รวม 99 
 

บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.ครูผูดูแลเด็ก    จํานวน     2   คน 

2.ผูดูแลเด็ก          จํานวน     5   คน 
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3.นักการภารโรง จํานวน    1   คน 

 

จํานวนเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจง 

ปการศึกษา 2562 

ชาย หญิง 

20 17 

รวม 37 

บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1.ครูผูดูแลเด็ก    จํานวน    -    คน 

2.ผูดูแลเด็ก          จํานวน    4   คน 

3.นักการภารโรง จํานวน    -   คน 

4.แมบาน  จํานวน    -   คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  การสาธารณสุข 

4.2.1  โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลจํานวน   2  แหง 

-โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลหนองกุงใหญ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ชื่อนายสุเนตร  ทิพฤาตรี 
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ใหบริการประชานพ้ืนที่ หมูที่  1,5,6,9,2,11 

-โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพบานหนองโอง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล  ชื่อนายธนยศ  ผึ่งฉิมพลี 

ใหบริการประชานพ้ืนที่ หมูที่  4,8,12,3,10 

4.2.2 โรคที่พบในพ้ืนที่................................................................................ 

สถิติจํานวนผูปวยโรคตางๆ ในพ้ืนที่ตําบลหนองกุงใหญ ป 2560-2561 

ป ชื่อโรค จํานวนผูปวย 

(คน) 

จํานวน

ผูเสียชีวิต 

(คน) 

หมายเหตุ 

2560 1.โรคเบาหวาน 353 3  

2.โรคความดันโลหิตสูง 497 2  

3.มะเรง็ 3 1  

4.อุจจาระรวง 32 -  

5.ไขเลือดออก 8 -  

6.มือ เทา ปาก 9 -  

รวม 902 6  

2561 ๑.โรคเบาหวาน 368 3  

๒.โรคความดันโลหิตสูง 529 1  

๓.มะเร็ง 4 1  

๔.อุจจาระรวง 28 -  

๕.ไขเลือดออก 5 -  

๖.มือ เทา ปาก  6 -  

รวม 958 5  

 

การบริการดานสาธารณสุข อาคารสถานที่ในการใหบริการ ยังไมพอกับความตองการของประชาชน

โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ 

4.2.3  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา     100   เปอรเซ็นต 

 4.3  อาชญากรรม 

  - 

 4.4  ยาเสพติด 

  - 

 4.5  การสังคมสงเคราะห 
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  - 

 

5. ระบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนสง 

            ถนนลาดยาง  จํานวน     5     สาย 

  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน    258  สาย 

 ถนนลูกรัง  จํานวน    67    สาย 

 สะพานคอนกรีต  จํานวน    6     แหง 
 

 5.2 การไฟฟา 

   การไฟฟา  (แสดงจํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึงจํานวนประชากรที่ใชไฟฟา) 

-  ตําบลหนองกุงใหญมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือนแลว คดิเปน  100  เปอรเซน็ต 

 5.3 การประปา 

ประปาหมูบาน  มีจํานวน 8  หมูบาน คือหมูที่  1,5,6,9,7,13,2,11 

,ประปาสวนภูมิภาค  มีจํานวน  5  หมูบาน คือหมูท่ี  4,8,12,3,10  

 

 5.4 โทรศัพท 

-สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม  จํานวน 4  แหง 

 5.5 ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสงวัสดุ ครุภัณฑ 

  -ไมมทีี่ทําการไปรษณียตาํบลหนองกุงใหญ 

 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

  โดยสภาพท่ัวไปของตําบลมีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก ขาว ออย  มันสําปะหลัง 

ยางพารา เปนอาชีพหลัก และมีอาชีพเสรมิ ปลูกแตงโม ถ่ัวลิสง  ผักสวนครัว ขายลอตเตอรี่  ทํากระติบขาว 

และไมกวาด  

 6.2 การประมง 

  - 

 6.3 การปศุสัตว 

  ปศสุัตว เกษตรกรจะเลี้ยงไวเพื่อบริโภค นอกจากนี้ยังมีการจําหนายบาง โดยทําเปนอาชีพ

เสรมิ สัตวที่นิยมเลี้ยงแก โค กระบือ สุกร เปด และไก เปนตน 

 6.4 การบริการ 

  ธนาคาร   0 ไมมี 
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  โรงแรม/รีสอรท    2   แหง 

 ปมน้ํามัน                  2        แหง 

โรงสีขาว        17        แหง 

ตลาด              1       แหง 

รานคา                     68    แหง 

 

  

6.5 การทองเที่ยว 

  - 

 6.6 การอุตสาหกรรม 

  - 

 6.7 การพาณิชย/กลุมอาชีพ 

- กลุมงานอาชีพ  มีดังนี้ 

                     กลุมทอผา  หมูท่ี 7,13,1,5,6,9 

                     กลุมปลูกผัก  หมูที่ 4,8,12 

                     กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค  หมูท่ี 11 

                     กลุมปลูกออย  หมูที่  1-13 

   กลุมสินคา OTOP 

 

 6.8 แรงงาน 

  การใชแรงงานจะเนนในการประกอบอาชีพภาคการเกษตรเปนหลักไมวาจะทําเองหรือรับจาง

กรีดยาง สวนมากจะใชแรงงานในพื้นท่ีเปนหลัก  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1  การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพทุธ 

มีวัด  8  แหง 

         1.วัดมธุวัณโนวาส            ตั้งอยู  หมูที่ 5  บานหนองกุงใหญ 

         2.วัดปาหนองกุงใหญ         ตั้งอยู  หมูที่ 6  บานอนามัย 

         3.วัดบานเวียงแกว           ตั้งอยู  หมูที่ 11 บานศรีเวียงชัย 

         4.วัดจอมแจง             ตั้งอยู  หมูที่ 8   บานผักหนาม 

         5.วัดพรหมวิหารธรรม    ตั้งอยู  หมูที่ 10 บานวังโพนเหนือ 

         6.วัดปาธรรมวัตร         ตั้งอยู  หมูที่ 3  บานวังโพน 

         7.วัดอัพวัน           ตั้งอยู  หมูที่ 7  บานหนองโอง 
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         8.วัดปามงคลนิมิต   ตั้งอยู  หมูที่ 4   บานผักหนาม 

 

 7.2 ประเพณีและงานประจําป 

วิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอีสานที่ดํารงชีพอยูในสังคมเกษตรกรรม ตามสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติที่แหงแลงกันดารนั้น ในความเชื่อตอการดําเนินชีวิตที่มีความผาสุกและเจริญรุงเรืองเกิดขึ้นแก

ครอบครัวและบานเมืองก็ตองมีการประกอบพิธีกรรม มีการเซนสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย และรวมทําบุญ

ตามประเพณีทางพุทธศาสนาดวยทุกๆเดือนในรอบปน้ันมีการจัดงานบุญพ้ืนบานประเพณีพ้ืนเมืองกันเปน

ประจํา จึงไดถือเปนประเพณี 12 เดือนเรียกกันวา ฮีตสิบสอง ถือกันวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกัน

มาถึงปจจุบัน คติความเชื่อในวิถีชีวิตความเปนอยูที่เก่ียวพันกับการเกษตรกรรม เพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอ

การดํารงชีวิต ชาวอีสานจึงมีงานบุญพื้นบานมากมายจนไดชื่อวาเปนภูมิภาคที่มีงานประเพณีพ้ืนบานมากที่สุด

ในประเทศ ฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น ชาวอีสานรวมกันประกอบพิธีนับแตตนป คือ  

เดือนอาย หรือเดือนเจียง งานบุญเขากรรม มีงานบุญดอกผา (นําผาหมหนาวไปถวายสงฆ) ประเพณีเส็งกลอง 

ทําลานตี(ลานนวดขาว)ทําปลาแดก (ทําปลาราไวเปนอาหาร) เกี่ยวขาวในนา เลนวาว ชักวาวธนู นิมนต

พระสงฆเขาประวาสกรรม ตามประเพณีนั้นมีการทําบุญทางศาสนา เพ่ืออนิสงคทดแทนบุญคุณตอบรรพบุรุษ 

ชาวบานเลี้ยงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมขาวปลาอาหารไวกินในยามแลง  

เดือนย่ี งานบุญคนูลาน ทําบุญที่วัด พระสงฆเทศนเรื่องแมโพสพ ทําพิธีปลงขาวในลอมและฟาดขาว

ในลาน  ขนขาวเปลือกขึ้นเลา (ยุงฉาง) นับเปนความเชื่อในการบํารุงขวัญและสิริมงคลทางเกษตรกรรม มีทั้ง

ทําบุญท่ีวัดและบางคร้ังทําบุญที่ลานนวดขาว เมื่อขนขาวใสยุงแลวมักไปทําบุญที่วัด  

เดือนส่ี บุญพระเวส (อานออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส (ฟงเทศนมหาชาติ) แหพระอุปคุต

ตั้งศาลเพียงตา ทําบุญแจกขาวอุทิศใหผูตาย (บุญเปตพลี) ประเพณีเทศนมหาชาติเหมือนกับประเพณีภาคอ่ืนๆ 

ดวย เปนงานบุญทางพุทธศาสนาที่ถือปฏิบัติทาํบุญถวายภัตตาหารแลวตอนบายฟงเทศน เรื่องเวสสันดรชาดก 

ตามประเพณีวัดติดตอกัน 2-3 วันแลวแตกําหนดในชวงที่จัดงานมีการแหพระอุปคุตเพื่อขอใหบันดาลใหฝนตก

ดวย  

เดือนหา บุญสรงน้ํา หรือเทศกาลสงกรานต ชาวอีสานเรียกกันวา สังขานต 

ตามประเพณีจัดงานสงกรานตนั้น บางแหงจัดกัน ๓ วัน บางแหง ๗ วัน แลวแตกําหนดมีการทําบุญถวาย

ภัตตาหารคาวหวาน หรือถวายจังหันเชา-เพลตลอดเทศกาล ตอนบายมีสรงน้ําพระ รดน้ําผูใหญผูเฒากอเจดีย

ทราย 

เดือนหก บุญบั้งไฟ บางแหงเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) บุญวิสาขบูชา วันเพ็ญ

เดือนหกเกือบตลอดเดือนหกนี้ ชาวอีสานจัดงานบุญบั้งไฟ จัดวันใดแลวแตคณะกรรมการหมูบานกําหนดถือ

เปนการทําบุญบูชาแถน (เทวดา) เพ่ือขอใหฝนตกตองตามฤดูกาลและความอุดมสมบูรณของขาวปลาอาหารใน

ปตอไปครั้นวันเพ็ญหก เปนงานบุญวิสาขบูชาประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนา มีการทําบุญฟงเทศนและเวียน

เทียนเพ่ือผลแหงอานิสงสในภพหนา  
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เดือนเจ็ด บุญชําฮะ มีพิธีเลี้ยงตาแฮก ปูตา หลักเมือง งานบุญเบิกบานเบิกเมือง งานเขานาคเพื่อบวช

นาค 

คติความเชื่อหลังจากหวานขาวกลาดํานาเสร็จ มีการทาํพิธีเซนสรวงเจาที่นา เพ่ือความเปนสิรมิงคลใหขาวกลา

ในนางอกงาม บานที่กุลบุตรมีงานอุปสบททดแทนบุญคุณบิดามารดาและเตรยีมเขากรรมในพรรษา 

เดือนแปด งานบุญเขาพรรษา มีพิธีหลอเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเขาพรรษา 

แตละหมูบานชวยกันหลอเทียนพรรษา ประดับใหสวยงาม จัดขบวนแหเพ่ือนนําไปถวายเปนพุทธบูชา มีการ

ทําบุญถวายภัตตาหาร เครื่องไทยทานและผาอาบนํ้าฝน เพ่ือพระสงฆจะไดนําไปใชตลอดเทศกาลเขาพรรษา 

 

เดือนเกา บุญขาวประดับดิน จัดงานวันแรม 14 ค่ํา เดือน 9 นับแตเชามืด ชาวบานจัดอาหารคาวหวาน หมาก

พลูบุหรี่ใสกระทงเล็กๆ นําไปวางไวตามลานบาน ใตตนไม ขางพระอุโบสถ เพ่ือเปนการใหทานแกเปรตหรือ

วิญญาณท่ีตกทุกขไดยากตอนสายมีการทําบุญที่วัด ฟงเทศนเปนอานิสงส 

เดือนสิบ บุญขาวสาก ขาวสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คลายงานบุญสลากภัตในภาคกลาง จัดงานวัน

เพ็ญเดือน 10 นําสํารบัคาวหวานพรอมกับขาวสาก(กระยาสารท) ไปทําบุญที่วัดถวายผาอาบน้ําฝนและเครื่อง

ไทยทาน แตกอนที่จะถวายนั้นจะทําสลากติดไว พระสงฆองคใดจับสลากใดไดก็รับถวายจากเจาของสํารบันั้น 

ตอนบายฟงเทศนเปนอานิสงส  

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผาหมหนาวในวันเพ็ญ มีงานบุญตักบาตรเทโว พิธีกวนขาวทิพย  

นับเปนชวงท่ีจัดงานใหญกันเกือบตลอดเดือน นับแตวันเพ็ญ มีการถวายผาหมหนาวแตพระพุทธพระสงฆ วัน

แรม 1 ค่ํา งานบุญตักบาตรเทโว ตอนเย็นวันข้ึน 14 ค่ํา มีพิธีกวนขาวทิพย เพ่ือถวายเปนพุทธบูชา มีท้ังงาน

บุญกุศลและสนุกสนานรื่นเริง  

 

เดือนสิบสอง บุญกฐิน ทําบุญขาวเมาพิธีถวายกฐนิเม่ือถึงวันเพ็ญจัดทําขาวเมา(ขาวใหม)นําไปถวายพระ พรอม

สํารับคาวหวานข้ึนตอนบายฟงเทศนเปนอานิสงสจัด พิธีทอดกฐินตามวัดที่ จองกฐินไว งานบุญในฮีตสิบสอง

นั้น ตามหมูที่เครงประเพณียังคงจัดกันอยางครบถวนบางแหงจัดเฉพาะงานบุญใหญๆตามแตคณะกรรมการ

หมูบานรวมกันจัด บางแหงเปนงานใหญประจําป งานบุญแหเทียนพรรษา  
 

 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรูของชาวบาน ซึ่งเรียนรูมาจากปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง และ

ความเฉลียวฉลาดของแตละคน หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถิ่นตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่องการทํา

มาหากิน เชน การจับปลา การจับสัตว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทอผา การทําเครื่องมือการเกษตร 

ภาษาไทยถิ่นอีสาน หรือภาษาลาวอีสานเปนภาษาทองถิ่นที่ใชพูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยเปนภาษาลาวที่ใชเปนภาษาลาวเวียงจันทร 
 

 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

  ผาไหม เสื่อลายขิต ไมกวาด กระติ๊บขาวเหนียว  เครื่องจักสาน ฯลฯ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1  น้ํา 

-ทรัพยากรนํ้า   ลําหวย  4 สาย 

                      ลําหวยยาง 

  ลําหวยผักหนาม 

ลําหวยสายบาตร 

อางเก็บน้ํา  2  แหง 

บึง/หนอง  9  แหง 

 8.2 ปาไม 

  มีปาไมมากแตไมคอยสมบูรณ 

 8.3 ภูเขา  

  - 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ปาไมในเขตพ้ืนที่ ปาดงซํา  ปาไมโคกโสกหอย  ปาไมวัดปามงคลนิมิต ปาไมวัดปาหนองกุงใหญ 

 

9. อื่น ๆ  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี 

กลุมมวลชนจดัตั้ง 

 อปพร. 

 อสม. 

 อผส. 
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สวนที่  2 

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

  1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

โดยมุงเนน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของ

ประเทศไทย กําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

ซึ่งขณะนี้อยู ระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําราง

ยุทธศาสตรชาติ โดย รางกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สรุปยอได ดังนี้  

1. ความเปนมา  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ

มั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใช

เปนกรอบใน การดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ป2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ป2560 เปน

ตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก  

(1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป

และ  

2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตาม

แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 

ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติ ที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานํา

ขอคิดเห็น จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย 

และได นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติซึ่งขณะนี้อยู

ระหวางการ ดาเนนิการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ  

ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ 

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะ ไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติ

บัญญัติ แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศ

ภายในเดือน ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 

(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งเปน

แผนระยะ ๕ ปมา ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติตามราง รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือน

กรกฎาคม 2560 
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2. สาระสําคัญ  

2.1 สภาพแวดลอม  

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย 

มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและ

ภัย คุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจ

ของโลกได สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” 

ตองปรับตัว และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก ” การพัฒนาในภาคเกษตร

ลาชากวาฐานการ ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น ตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของ 

กระแสโลกาภิวัฒน และ ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดาน

รายไดระหวางภาคการเกษตรกับ ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหา

ความยากจนกระจุกตัวในกลุม เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องค

ความรูแหลงทุน และบริการทางสังคม ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่

การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง

สวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบ

และแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการ

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ เทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคม

โลกไดทําใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนขึ้น  อาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติด

ขามชาติและการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน

ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดํารงชีวิต ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร

ราชการแผนดินของภาครัฐ  

นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัฒนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสู เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย 

เพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide)ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทํา 

ให ความเหลื่อมล้ํา ทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ 

ป ขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติเงื่อนไข

ภายนอกที่ สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความ

เสี่ยงและทา ทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองค

ความรูและ เทคโนโลยีและสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนํา ไปสูความเชื่อมโยงทุก

ระบบ ในขณะที่ ศูนยรวมอานาจักร ทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลก

ซึ่งในชวงระยะ 10 ป ขางหนา จะยังคงได รับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจาก

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง ป 2551-2552 และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทําใหระดับหนี้

สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ กลายเปนความเสี่ยงตอความย่ังยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่อง
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จากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงิน

เฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟน ตัวเต็มที่ รวมท้ังอาจจะมี ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ 

นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัว มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยให 

ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชน ที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม

มีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน รูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสําหรับการ

พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม ๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัว

ต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แต

ประเทศตางๆ ขยายกําลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน ตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน 

ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10-15 ปขางหนาน้ีจะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชา

ลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสราง

เพื่อแกปญหาจุดออนและเสรมิจุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผล  

ในดานความมั่นคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ 

เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซยีท่ีเพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 

นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป 2560 – ป 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือ 

และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญใน

การกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไข

สําคัญ สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉรยิะจะกระทบ

การดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยี

กาวหนา อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนา

เทคโนโลยี สมัยใหมไดเงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันให

ประเทศไทยตอง ปรับเปล่ียนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมี สวนสําคัญ และชวย

แกปญหาการลดลง ของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตอง

ผลักดันใหมุงสูการผลิต พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทาง

อาหารของโลก  

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ 

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทาง

ธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใช จายงบประมาณดาน

สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการคลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอน

และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มากขึ้น ในขณะ

ที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวน ประชากรที่

เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่ 

เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนที่ และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การ
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ยึดถือ หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให

เปนไปตาม สิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น  

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทําให

ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตป 

๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป2553 และลาสุดในป2557 

รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมขึ้นเปน 57,392 ดอลลารสรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการ

สงออก สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลก 

สูงข้ึนและสราง รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิกลุมยานยนตอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา 

อุตสาหกรรมอาหาร สินคา เกษตร การทองเที่ยว และบรกิารดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงาน

เพิ่มข้ึนเปน 38.1 ลานคนจาก ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ 1 ปญหาความ

ยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ 

โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทาง

สังคม อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกัน

ประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ

ภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี

ความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศ ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับ

สากลก็มีความคืบหนามากขึ้น  

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540-2541 ไดสงผลใหภาครัฐ และ

ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบรหิารจัดการที่ดีอันไดแก การ 

ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกํากับดูแลวินัยทาง

การเงิน การคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความม่ันคงมาก

ขึ้น และ ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชน

จากการถูกเอารัด เอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความ สะดวกคลองตัวมากขึ้น  

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน สําคัญ

ของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม

เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ย

ยัง ต่ําทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสราง 

เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ 

ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา  โดยที่การ

ใชองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ 

การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรม
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มีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ

ดําเนินงาน เพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเน่ืองประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่

ปญหาคอรรัปชั่น มีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนั้นยังไม

เปนระบบโครงขายที่ สมบูรณและลาชา การบังคบัใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทัน

กับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน 

สําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ํา และความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน  

ทั้งนี้ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญย่ิง

ตอ การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอ

ศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ รปูแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ 

ความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดานทรัพยากร ทั้งดาน

แรงงานและ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชน

นอกจากนั้นปญหาความ เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการ

ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพ

อยางท่ัวถึง และการปฏิรูป กฎระเบียบและกฎหมายที่ทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญ

เงื่อนไขจําเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรง

ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให เกิดการบริหารราชการที่ดี  

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให 

ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปน

โลกไร พรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยีขอมูล

และขาวสาร ตางๆ เปนไปอยางเสรีสงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่ม

ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ  

ผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมี

ความเขมงวดมากขึ้นทั้งใน เร่ืองการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ 

ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การ

ปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิง

รุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและ

ปฏิรูปใหสัมฤทธ์ิผลไดในระยะ 4-5 ปตอจาก นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของ

ประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น 

รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถย่ังยืนไปไดในระยะยาว 

  ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา 

ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่ เปน
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จุด แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน

หลากหลาย มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ได

นั้น จําเปน จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะห

ศักยภาพ ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตอง

ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ 

ภูมิทัศนใหมของ โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ

ใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปน

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การ ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย         

การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ ทํางาน และการเรียนรูซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความ

รวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่

รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่ เก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ

ทํางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว  

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการพัฒนา

ประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทย   

มีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางย่ังยืน ทั้งนี้การ

วิเคราะหให ไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการ

กําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผล

ใหเกิดการผนึกกําลัง และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน 

การดําเนนิการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน  

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร ของ

ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความ สําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ 

นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาส

และ สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน ของประเทศไทยให

มีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อน

ประเทศไปสู เปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี“ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่ง

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยง

และภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับ      

คนในชาติได จะตองมีการกําหนด วิสัยทัศนเปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลอง

กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ ทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ  

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ      

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนําไปสู
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การปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือ

บรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการ

ทุจริต คอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ

เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลก

ไดซึ่งจะทําให ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตร

ชาติซึ่งคณะกรรมการ จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะน้ีนั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและ

เปาหมายของชาติที่คนไทยทุก คนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง 

ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและ คนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุ

ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติอันไดแก 

การเมืองภายในประเทศ การเมือง ตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

2.2 วิสัยทัศน  

วิสัยทัศน“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง

สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง 

มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ             

การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย ความเจริญเตบิโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน 

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน

ของชาติ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสาน      

สอดคลองกัน ดาน ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลก

และสามารถเกื้อกูล ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา  

2.3 ยุทธศาสตรชาติ  

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ 

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อน

ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสู

การปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน 

และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ  

การสรางและรักษาไว ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนเปน

ประเทศพัฒนาแลว ดวยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข 

อยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  อบต.หนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน หนา 28 
 

๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (2) ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม และ (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแตละยุทธศาสตรสรปุไดดังน้ี  

2.3.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด และ

ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศ 

ไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การเสริมสรางความมั่น คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปัชั่น สราง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) การรกัษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ ความ

มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา      

ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลงัปองกันประเทศ การรกัษาความสงบเรียบรอย 

ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ มั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น  

 

2.3.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู การ

เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ 

แขงขันและการพัฒนาอยางย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดาน 

อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต 

ทั้งนี้ ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครฐัและภาคธุรกิจเอกชน 

กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ เชื่อมั่น การ

สงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู

ความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ 

มูลคามากขึ้น  
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(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม 

โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปน

เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ การ

ดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขันของภาค

เกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรบัไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกร 

ในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพ

สูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาใน

ระดับสูงข้ึน  

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย

การยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการ

สุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน  

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต ภาพแรงงาน

และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน เกษตรกร  

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา ระบบเมือง

ศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ โครงสราง

พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขน สง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ

สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริม

ความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง ประเทศ รวมถึง

สรางองคความรูดานการตางประเทศ  

2.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน ที่

แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี

ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจรยิธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองให  

ความสําคัญ อาทิ   

(1) การพัฒนาศกัยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

(2) การยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง  

(3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค  

(4) การสรางเสรมิใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ     บม

เพาะจิตใจใหเขมแข็ง  
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2.3.4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  เพื่อเรงกระจายโอกาส

การพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ตอง

ใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

(2) การพัฒนาระบบบรกิารและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  

(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

2.3.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ ฟนฟู

และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน 

ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว 

กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การจัดระบบอนุรกัษฟนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

2.3.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน ภาครัฐ

มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู 

ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

(3) การพัฒนาระบบบริหาร กําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจรติและประพฤติมิชอบ  

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

(6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช เปน

แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
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กระทรวง และในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการ

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดย

จะตอง อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังน้ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการ กําหนดเกี่ยวกับ

บทบาทของยุทธศาสตร ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงาน

ตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ  

2.5 ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ  

2.5.1 สาระของยุทธศาสตรชาติ  กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย และ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรูและยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย 

ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด 

ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได  

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม

แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ 

จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี 

บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการ

ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ  

2.5.3 กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสู

การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูและบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ชาติ สูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน โครงการให

สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ  

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

  

การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ แต ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดสิ้นสุดลงและการ

จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตได

กําหนดทิศทางของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 เอาไวแลว  

 ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ มี 

ความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ

จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปให

เหมาะสมกับสภาวการณของตําบล ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 มีรายละเอียด

ดังน้ี  
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1. กรอบแนวคิดและหลักการ  

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง 

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก 

ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย 

ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ 

ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 

คุณภาพ การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตอง

ยึดกรอบ แนวคดิและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) คนเปนศนูยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  

(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  

(4) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  

 

2. สถานะของประเทศ  

2.1 ดานเศรษฐกิจ  

2.1.1 สามปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เร่ิมแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง 

เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป2540-2541) จะขยายตัว 

ไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอปจนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป2557 มาอยูท่ีประมาณ 

196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลารสรอ. ตอคนตอปซึ่งทําใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศ 

รายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ชะลอตัว ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๙ ซึ่งต่ํากวา ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได

ปานกลางในระยะเวลา อันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยาง

ตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 

GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534-2539 เปนรอยละ 25.5ในชวงป 2543-2557 นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป 2543-2557 อยูที่

ประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวา สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย  

2.2.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ

แขงขัน เริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน     

(สัดสวนของ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป 2553 ที่ระดับรอยละ 9.9,25.4 และ 64.7 เปนรอยละ 7.2 

28.5 และ 64.3 ในป2557 ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง 

ทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
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(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนัก

ลงทุนไทยที่มีสัดสวน สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยาย

แรงงานจากภาคเกษตรไป ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานใน

ระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่ นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลัง

แรงงาน เป น ไป อย า งล าช า  ป ระกอบ กับ  ผลิ ต ภ าพ การผลิ ตขอ งป จ จัย ก ารผลิ ต รวม   (Total Factor 

Productivity(Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทําใหความสามารถในการแขงขัน ระหวางประเทศใน

ระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอปในชวง แผนพัฒนาฯ      

ฉบับที่9  (พ.ศ. 2545-2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557)  

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับตํ่าทําใหขาดพลังในการ

ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตที่มี 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ปที่ผานมา และยังมีความลาชา 

เมื่อเทียบกับประเทศที่เร่ิมพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน 

ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ 3.32 ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11ทําใหประเทศไทยจําเปนตองให

ความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน  

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข 

ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ 

เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองคร้ังในป 2524 และ 

2540 แตการใหความสําคัญกับการรกัษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑ

ที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง 

เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเร่ิมมีสัญญาณ

ที่จะ เปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ย   

รอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ใหเห็น

วาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะ

สั้นในระยะท่ี ผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนา

ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป  

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ

มี พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศ ที่มี

ความ ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง

นวัตกรรม  และความคิดสรางสรรค  โดยในป  พ .ศ . 2557 WEF (World Economic Forum) ได จัด อันดับ

ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่  31 จาก 144 ประเทศ และในปพ .ศ. 2557 IMD 
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(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวที่30 จาก 61 ประเทศชั้นนํา ในขณะที่

ผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจําป 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015 

ซึ่งดําเนินการโดย ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี 26 จาก 189 ประเทศทั่วโลก  

2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ 

ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด 

ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ 

อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47และดานเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัด 

อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551 และตลอดชวงระยะเวลา 14 ป 

ที่ผานมา (2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ 0.17 ตอ GDP 

โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 0.48 ตอ GDP โดย

เปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ 47 ขณะที่ประเทศ

ที่พัฒนา แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ 4.03, 

3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ  

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจํานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี 

จํานวน 11คนตอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ 20-30 คน 

ตอประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ ขนสงยัง

ไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรายไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ 

ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต 

เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคา

คอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ ความเสี่ยงดานความ

มั่นคงท้ังใน ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม

ดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรม

นอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสราง

พ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษา

ความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการใน ตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิ

สติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดาน

เทคโนโลยีและความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน  

 

2.2 ดานสังคม 

2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง

ปริมาณ และคณุภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก  
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(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ       

การต้ังครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คน ในชวงป 2507-2508 เปน 

1.62 คน ในชวงป 2548-2558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอ 

เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลัง

แรงงาน ของไทยมีจํานวน 38.9 ลานคนในชวงป 2555-2557 และเร่ิมลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 และรอยละ 0.2

ในป 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.2 ตอปในชวง10 ปที่ผานมา (ป 2548-2557) แตยังต่ํา กวา 

ประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย 1 เทาตัว และสิงคโปร 5 เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1         มี

การศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากน้ีกําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ 27 ของ

ประชากรในป 2553 มี ลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ

ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต  

 (3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจาย

ดาน สุขภาพท่ีเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

จาก 1.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัย

กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต

มีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมา

จากการเกื้อหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย 

รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในป 2543 เหลือ    3

คน ในป 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุน และครัวเรือนแหลงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป 2543-

255 สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย     

2.2.3คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม โดยคน

ไทย มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป 2557 เพศชาย 71.3 ปเพศหญิง 78.2 ป           

แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ  อยางไรก็ตาม  คนไทยไดรับ

โอกาสทาง การศึกษาสูงข้ึน จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย แรงงานอายุ 15.59 ป เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง             

โดยชวงป 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย8.9 ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้คนไทย

สวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความ

ซื่อสัตยสุจริต และ การทุจริตคอรรปัชั่น โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน  

2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย

รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยัง

กระจุก ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมล้ําดานรายไดมีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย 

คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ 0.465      ในป 
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2556  อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา ใน

ป 2556 โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุด

รอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ1.1  สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการ

กระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป 2555-2556 

 2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก  

(1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัว

อยูใน กลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 มีการถือครอง

ที่ดินมาก ที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ 

เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ  

(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน 

ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค 

มี ปจจัยหลักมาจากปญหาเร่ืองคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ 10 ที่มีฐานะความ

เปนอยูดี ท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย ละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยู

ดอยที่สุด ประมาณ 19.1เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา  

 (3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมลํ้ากันระหวางภูมิภาค 

โดยเฉพาะ การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 

2556 พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา  

(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึง

การ คุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ลานคน ในป 2555 เปน 2.471 

ลานคน ในป 2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 42.4 ในป 2557อยางไรก็ตาม แรงงานใน 

ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทา ในป 2556  

(5) ความเหลื่อมลํ้าดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย      

เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้     

ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ

ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน  

2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความ

คุมครอง ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8ระบบประกันสังคมรอยละ 16.7

และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ /รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะที่กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทาง

รายไดมั่นคงขึ้น และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบ

ขั้นบันไดตามชวง อายุ 8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเปน 

800 บาท ครอบคลุมผู พิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับ

การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไม

ครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและ ผูยากไรแมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผู
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มีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัยถึง 5,544,926 ครัวเรือน อยางไรก็ตาม      รัฐเร่ิมให

ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแก ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร  

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

มากขึ้น อาทิการใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจัก

เสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผและขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ

การเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน  

2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ 

ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปน

แผน ตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให

ไดรับการ สนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํา

กิจกรรมทั้ง ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก 142,632 แหงในป 2555 เปน 

152,377 แหง ในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ 32.15 ขององคกรทั้งหมด และองคกร

การเงิน รอยละ 26.77 

2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง 

ระยะเวลากวา 10 ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 

นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม  

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนําไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเส่ือม

โทรม อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน  

(1) พ้ืนท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือการ

ผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุก 

ทําลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีปาไมลดลงจาก 171.02 ลานไร หรือรอยละ 53.33 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศในป 2504 

เปน 102 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน และ

ที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ     

การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชนการ

ใช ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของ การบริหาร

จัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยู

ภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน  

(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย  และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ 

จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปา

ชายเลนลดลงจากป 2504 ที่มีพื้นท่ีปาชายเลนกวา2.3 ลานไร เหลือเพียง 1.5 ลานไร ในป 2552 คิดเปนการลดลง

รอย ละ 34.8 ทําใหรัฐเร่ิมมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต
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ป 2534 และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป 2549-2554 พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป 

2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ลานตัน ลดลงจากป 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนที่ 

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ํา ที่เพ่ิมมากขึ้น  

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช พลังงานดี

ขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มข้ึนตลอด 30 ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภค

ภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในป 2555 ตองนําเขา 

เพิ่มข้ึนรอยละ 6 อยูที่ระดับ 1.08 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความตองการใชในป 

2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76 ของการนําเขาพลังงาน

ทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป 2555 เพิ่มขึ้นรอยละ 6.8 อยูที่ระดับ 1.981 พันบารเรล

เทียบเทา น้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น

ของการใช พลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ 1 ขณะที่มีการใช

พลังงานเพิ่มขึ้น เพียงรอยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรนํ้ายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย ประกอบดวย 25 

ลุมน้ําหลัก น้ําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลง เก็บกักน้ําในประเทศ

มีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําทางธรรมชาติมีแองน้ําบาดาลทั้งหมด 27 แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกัก

เก็บในชั้นนํ้าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอ

ปริมาณนํ้าบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนาน้ําบาดาลขึ้นมาใชมี 

ขอจํากัดในเร่ืองของความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความ

ตองการใชน้ําในประเทศ ในป 2557 มีจํานวนประมาณ 151,750 ลานลูกบาศกเมตร 

โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึง แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถ

จัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก ประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร  

 

2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  

(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะ มูล

ฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557

สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 

18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ลานตัน ในป 2556 ของเสียอันตราย ในป 2557     มี

ประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปเนื่องจากความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้หาก

ภาครัฐไมมีมาตรการ หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก

ภาคอุตสาหกรรมสามารถ จัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของเสียอันตรายกลับมาใช

ประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการ

กําจัดสูง 



 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-256๕)  อบต.หนองกุงใหญ  อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน หนา 39 
 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป 2557 พบสาร มลพิษ

ทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ 

สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหา

สารอินทรีย ระเหยงาย ในขณะที่ พ้ืนที่ อ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา

มาตรฐาน แตสวนใหญมี ปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรบัผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป 

๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการ

ปรับปรงุมาตรฐานน้ํามัน เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555 และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ

และทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุ

หลักคือปริมาณรถยนต จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้น

เปนลําดับ โดยความรวมมือ และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน  

(3) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปท่ีผานมา   

(พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนํ้าท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ํา ท่ีอยูในเกณฑ 

พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและ การปศุ

สัตว และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน    มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่

เพิ่มข้ึนตาม การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 10.3 ลานลูกบาศก

เมตรตอวัน ขณะที่ระบบบําบัดน้ําเสียรองรับน้ําเสียที่เกิดข้ึนไดเพียงรอยละ31  

(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ 2 การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 

ระบุ วาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป 2533 ปริมาณ 229.08 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา 

และ เพ่ิมเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป 2557 โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมี

แนวโนม เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.3 ตอปอยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้เน่ืองมาจากมาตรการ

การลดกาซ เรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือน 

กระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ 1.1 จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มี

ความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  

2.2.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สงผล

กระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ 

เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ

ดํารงชีวิตของคน ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผล

กระทบตอประชากรเปน จําานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทย

ถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มี ความเสี่ยงตนๆ ของโลก  

2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
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  2.4.1 ดานธรรมาภิบาล  

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอยางเรงดวน จากกาประเมิน  

ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับ

ปานกลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณ 

ดังกลาว ถือเปนความจําเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก 

สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6 ประการคือ (1) 

หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส (4) หลักความมีสวนรวม (5) หลักความรับผิดชอบ   (6) หลัก

ความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มี

การซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี การทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐ

หนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนให

ตนเองและพวกพองภาคธุรกิจ บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงาน

จากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมี

แนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ี ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรม

และจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใช

ศาสนาเปนเคร่ืองมือแสวงหาประโยชนสื่อมวลชน หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการ

ทุจริตหรือปกปดขอเทจ็จรงิ รับผลประโยชนจากกลุม นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรกัษาจริยธรรมหรือ

จรรยาบรรณของวิชาชีพได  

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัท        

จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน

เฉลี่ยอยูที่ 72% ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบ กับป 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย

ลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการ

พัฒนาการกํากับดูแล กิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางย่ังยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนท้ังในประเทศ

และตางประเทศสูการยอมรับ ในระดับสากล 

2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ  

(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวนไดแก บริหารราชการ 

สวนกลาง บรหิารราชการสวนภูมิภาค และบรหิารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ 

อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ 

ทั้ง สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรซีึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไป

ถึงการ กําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน
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ใน โครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการกําหนด

สวนราชการไวเปน 20 กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวง  

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไข การกระจาย

อํานาจ ใหแกอปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ

กระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปน

ตัวกระตุนใหเกิดการถาย โอนภารกิจ หนาที่และเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 

2543 สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพิ่ม ข้ึนเปนรอยละ 25.17 ใน

ปงบประมาณ 2550 และรอยละ28.21 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการ

กําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน 245

ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จํานวน75งาน/กิจกรรม จาก 114 งาน/กิจกรรม และถาย

โอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 9.850 คน แบงเปน ขาราชการ 1,378 คน 

บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน 79 คน และ

ลูกจางประจํา 3,098 คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขต

พ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองค การบริหารสวนตําบล ทําใหการจัดบริการสาธารณะ

ใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และ 

ปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ 9.90 ของรายได 

รัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเปนรอยละ 10.65 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองถ่ินจํา เปนตอง 

พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ 38.52 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ สงผลใหอปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรม 

ทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพื้นท่ีเขตพัฒนา

เศรษฐกิจ พิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการ

เพิ่มขึ้นของ ประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด  

2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน  

ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง 

สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษไดเนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทจุรติคอรรปัชั่นในปจจุบัน

ที่ ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง

นโยบาย และผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรปูแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหมมีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการ

ทุจรติเชิงนโยบาย และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ  

มาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมทั้ง กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะ

เขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏ ตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI ) 

พ.ศ. 2557 ขององคกรเพื่อความโปรงใส นานาชาติพบวาประเทศไทยได 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม100 คะแนน อยู
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อันดับท่ี 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับ

ป 2556 ที่ได 35 คะแนน อยูอันดับ 102 โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับ

ประเทศฟลิปปนส สวนประเทศ สิงคโปรสูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร

รัปชันนอย)  

3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย  

3.1 บริบทภายใน  

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน  

ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8 ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4 

(3) ราคานามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลารสรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร 

สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิต 

ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย 

รอยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และ (6) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอย

ละ 0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้เศรษฐกิจไทยในชวง 10 ปขางหนา

มี แนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3-4.3 โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ 3.8 ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทย

จะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศรายไดสูงในชวงป 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3 – 2574) 

(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐาน ดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก

อยู ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การ

ลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอ

การขยายตัว ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนใน

การยกระดับฐานะ ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ 

(3) จํานวนประชากร รวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการใน

ประเทศขยายตัวชาลง (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคม 

ผูสูงอายุชากวาไทย (5) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ

เพื่อ ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจํากัดมากขึ้น (6) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูง

ปรับตัว เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึน ของรายไดและมาตรฐานการ

ครองชีพของ ประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอใน

การที่จะทําใหคนไทยไดรบัการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ

ในเวทโีลก  

3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ

การดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 1 คน และ 
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คาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7คนแบกรับผูสูงอายุ 1 คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน 

ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการ 

ยกระดับรายได และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการ

ขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ

อาชญากรรม โรคระบาด และ ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการ

พัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่ เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเปนตัวเลขเบ้ืองตน สศช. จะคํานวณใหม

อีกคร้ังเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลใน แบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป 2546 ซึ่งอยูที่ 12,745 ดอลลารสรอ. 

ตอคนตอป  

3.1.3 ความเหลื่อมล้ํา  

ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการ

เขาถึง บริการภาครฐัและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศที่ ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของ

การพัฒนาไป ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผล ประโยชนสวนใหญตก

อยูในกลุมท่ีมีโอกาส และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ของประชากรกับกลุมคนจน

รอยละ 10 ของประชากร มีความแตกตางกันถึง 34.9 เทาในป 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหา

ตางๆ อาทิปญหาการทุจริต คอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

อยางเทาเทียม การแยงชิง ทรพัยากร การรบัรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด  

3.1.4 ความเปนเมือง  

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 

การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและ

แรงงาน ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่ง จะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 

รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน

พ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญข้ึนเพ่ือ ตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด 

การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ความตองการ

แรงงานที่มากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการ

ของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก  

 

 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ  
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(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบดานการบริหารจัดการ 

ภาครัฐเอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญๆ ที่ 

จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรบัปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หนวยงานของรัฐ 

องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ 

ดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน

แหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลพัฒนาและสรางโอกาส

เพื่อลด ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขต

ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐตองดําเนินนโยบาย 

การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใชจายเงิน

แผนดิน อยางคุมคา จัด ใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ

สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นําเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เก่ียวกับการบริหาร 

จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการ 

คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอ 

คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 

มาตรการ และกลไกการทํางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น  

3.2 บริบทภายนอก  

3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

 องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544-2545 (ค.ศ. 2001-2002)      จะเปน

ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย

ประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่

กลุม ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึง

ระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปน

สังคมผูสูงอายุจะสงผล ใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้

มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา

ดานธุรกิจและลงทุนดาน การคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ 

รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทย ในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว  

3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว  

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบ การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

กลายมาเปน รูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่
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ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things 

(เทคโนโลยี อินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณและ เคร่ืองมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนตตูเย็น โทรทัศนและอื่นๆ เขา

ไวดวยกัน) เพ่ือ ผลิตสินคาตามความตองการของผูบรโิภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่ปรบัตัวตามการ

เปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทําใหความสามารถใน

การแขงขันลดลง  

3.2.3 ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 

  (1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย 

ตลอดจน การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเร่ืองความโปรงใสและ

สิ่งแวดลอมมาก ขึ้น   

(2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 จะนํามาซึ่ง

โอกาสที่ สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก 1) การลดขอจํากัดใน

ดานอุปสงค ในประเทศ 2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

ที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตที่สูงข้ึน

ทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ  3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถาน

ที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค  

(3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐาน

ของ การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาด ยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน

พัฒนาสินคาที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหว่ียงจากกระแสการ

เปดเสรทีางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการ

เพิ่มขึ้นของขีด ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคา

ก่ึงทุนและ เทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะ

ตอกย้ําปญหา ความเหลื่อมล้ํา ทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของ

เศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

 (4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ 

12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนม

การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน

ประเทศ สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพ

ของระบบ เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปน

รูปธรรม  
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(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ 

ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อในสังคม 

ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรูและพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ  

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอ 

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน อุณหภูมิของโลก

เพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความ

อุดม สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช

และสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความ

หลากหลายทาง ชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไมระบบนิเวศชายฝง พ้ืนที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสีย

แนวปะการัง การ สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ 

พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน  

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสง ผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนม

เกิด บอยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาค

การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของ

ประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปน

แรงกดดันใหประเทศไทย ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทาง

การคา  

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทําเปาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 15 ป โดย สหประชาชาติให

การรับรองแลวเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน 17 ขอ และ เปาหมาย 

(Target) จํานวน 169 ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัดความ

ยากจนใหหมดไป ประชาชนมี สุขภาพท่ีดีมีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสราง พื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ัง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบ การผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการ

พัฒนาในระดับโลกรวมกัน  

4. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย  

4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
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หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตอง

ใหความสําคัญกับการ กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลาง

ไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน

ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

4.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ

กําหนด ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่สศช. ไดจัดทําขึ้น ประเทศไทยเปน

ประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง ละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความ

เปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 

แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

4.3 เปาหมาย  

4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 

(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2546 เพ่ิมข้ึนเปน 317,015 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) และ 

301,199 บาท (8,859 ดอลลารสรอ.) ตอคนตอป  

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  

(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวา

รอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการสงออก ขยายตัว

เฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)  

4.3.2 การพัฒนาศกัยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย  

อยางมีคุณภาพ 

  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 

และมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  

(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน  

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น  

(1) บรกิารทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
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4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน อยาง

ยั่งยืนและเปนธรรม  

(2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม  

(5) มีการบริหารจัดการนํ้าใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา  

4.3.5 การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ  

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น  

(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม  

5. แนวทางการพัฒนา  

5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

5.11 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา  

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ัง

สนับสนุนและ ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ

พัฒนาใหใชประโยชน อยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา  

5.1.2 การพฒันาผลิตภาพแรงงาน  

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและ

แรงงานใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม

อาเซียน โดยยกระดับ และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูข้ัน

พ้ืนฐานเพื่อสามารถแขงขันใน ตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการ

เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ ระหวางพื้นที่การผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มี

ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทํากรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

และมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่ เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย  

 

 

5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล  

พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ    
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ดําเนินธุรกิจ ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปน

เจาของของคนไทย และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากข้ึน 

ตลอดจนพัฒนาตอยอด อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล   

5.1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ

คมนาคมขนสงเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่  

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน

โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวง

พิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรือ

อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา

ดานอุตสาหกรรมที่เกิด จากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และ

อุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  

5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิต  

ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน 

สินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับ 

ประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จําเปน

สําหรับการสราง ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความ

ตองการของตลาด ตั้งแตตนถึงปลายทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจาก

กิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณหางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจาก

ขนาด พิจารณาพันธุพืช ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช

กลไกตลาดใน การปองกัน ความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคม

ขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปน โครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือ

รองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและ

ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับ การทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมาย

เพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับ

นานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ

ทองเที่ยวของพ้ืนท่ีที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจน

สงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวใน ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี

โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนา แบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคต

เพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับ อุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัย

สนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง ประเทศ เปนตน สงเสริมการน าเทคโนโลยี
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และนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงนิ และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสราง 

เศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ เชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง

และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง

พาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเร่ืองความ

รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม  

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  

5.2.1 การพฒันาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

 โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ เรียนรู 

ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ 

สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ 

ประสบการณมีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและ

โรคเร้ือรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบรกิารสุขภาพ  

5.2.1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคณุภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย 

 (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสราง

ความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน เกง 

รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา ตั้งแต

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง กับ

การเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู  

5.3.2 การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง  

การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับ 

ผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา 

ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิด

ความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ

เครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดาน

ศูนยกลางบริการ สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 

ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑ เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic 

Hub) เพื่อนํารายไดกลับมาใช ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญ
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กับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวน

ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย สาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน  

5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง 

สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบที่ 

หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

อยาง ตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู

ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจําวันสําหรบัผูสงูอายุ  

 

5.3 การลดความเหลื่อมลาทางสังคม  

5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง 

แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ 

มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย 

โดย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการ

อุดหนุน ดานราคาสินคาเกษตร ๖๔ ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต  

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ 

ปจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ 

บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู 

อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู 

พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การ

จัดรูปแบบ สวัสดกิารพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทาง

เศรษฐกิจและ สังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)  

5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน

ให เกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทํากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการ

บริหาร จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรนํ้าพ.ศ. .... 

และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรบัโครงสราง

ภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน  

5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึง 

กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการ 

ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ําเชน กฎหมายปาชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย

ที่ดนิ เปนตน  

 

5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  
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5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม  

รองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง 

ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ 

ตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมอืงตามระดับการพัฒนา  

5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบาน สงเสริมและเรงรัดการ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา 

การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ

ในหวงโซ อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา 

ขนสง และโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง  

5.4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให 

ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ 

ประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการ

ลงทุน โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสรมิการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ 

ใหบริการจุดเดียว เบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ

ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น  

5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย 

คํานึงถึง ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ

สารสนเทศมาใช เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปาไมโดย

สงเสรมิการปลูกไมมีคา ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนและ

แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจาก

การอนุรักษจัดสรรที่ดินใหแกผูยากไรกระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปน

ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการ

ปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยาง

เปนระบบสรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ําจัดตั้ง องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และ

องคกรผูนําคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร จัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใช

ประโยชนคํานึงถึงความจําเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอ

มลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามยัของประชาชน  

5.5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวที่มี 

ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม

เพื่อ สิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน  
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5.5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ

และ สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรบัระบบ

สูหวงโซ อุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริม

การทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมี

ศักยภาพใหมีบทบาท มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง 

อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับ

ประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช

ใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย ที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยให

ความรูแกประชาชน และ การบังคับใชกฎหมาย  

5.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุม

น้ํา โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคล่ือนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ  

5.5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

การ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพ ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนา

ระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นท่ีชายฝง 

พัฒนาเมืองท่ี สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ

ใหบริการของระบบ นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปูองกันตามธรรมชาติ

และการจัดทําแผนธุรกิจ ตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนม

การเกิดภัยพิบัติที่รนุแรงในอนาคต  

5.6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

5.6.1 การสรางความโปรงใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน  

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจาง

โครงการ ของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนา    

ตามกระบวนการ ยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชั่นและคดีที่ประชาชนให

ความสนใจในแตละยุค สมัย ฯลฯ  

5.6.2 การพฒันาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ 
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ภาครัฐ รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ

คลองตวัและมีประสิทธิภาพสูง  

5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรบัมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน  

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับ

พ้ืนที ่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ  

รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มี

ผลกระทบในวงกวาง 

 

1.3 แผนยุทธศาสตรภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

    (กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ) 

            คณะรัฐมนตรี  มมีติเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2550  จัดแบงกลุมจังหวัดเปน 18 กลุมจังหวัด  โดยจังหวัด

ขอนแกน  จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบดวยจังหวัดขอนแกน  รอยเอ็ด  

มหาสารคามและกาฬสินธุ  หรือเรียกวากลุม  “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจาก รอยเอ็ด ,แกน มาจาก  ขอนแกน

,สาร  มาจาก มหาสารคาม  ,สินธุ  มาจาก  กาฬสินธุ) 

             กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ  กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา 

วิสัยทัศน 

“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การคา การบรกิาร การทองเท่ียว

และการลงทุนสูสากล” เปาหมายการพัฒนาเพ่ือ 

เปาประสงค (เชิงวิสัยทัศน) 

 เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนดเปาหมายหลัก

ในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 

1.เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 

1.เพ่ิมมูลคา 

2.พัฒนาการทองเที่ยวกลุมจังหวัดสูการทองเที่ยวอยางย่ังยืน 

3.เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัด 

1.รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพิ่มข้ึน 

2.รอยละของจํานวนแปลงที่ไดรับการรับรอง GAP 

3.รอยละมูลคาภาคการคาการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน 
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4.รอยละของรายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกล 

ยุทธการพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป การคา พืชเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็ง 

1.เปาประสงค 

1.1 เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพที่ดี 

1.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปร

รูปจากสนิคาเกษตร 

 2 ตัวชี้วัด 

      2.1รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจํานวนแปลงที่ไดรับใบรับรอง GAP 

      2.2 รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรที่เพ่ิมข้ึน 

  3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ ๓ กลยุทธ ดังนี้ 

       3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 

       3.2พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 

       3.3พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการคา การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1.เปาประสงค 

1.1 เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 

1.2มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อรองรับการลงทุน 

1.3เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 

 2.ตัวชี้วัด 

      2.1รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 

      2.2 รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการลงทนุของกลุมจังหวัด 

      2.3 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 

 3.กลยุทธและแนวทางการพัฒนา 

      3.1 พัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรบัการลงทุน 

      3.2 พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญดาน

อุตสาหกรรม 

      3.3 สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

      3.4 จัดหาชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด 
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1.เปาประสงค 

1.1 รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมขึ้น 

1.2 เชื่อมโยงกรบริหารจัดการทองเที่ยวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 

 2  ตัวช้ีวัด 

      2.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยว 

      2.2 รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม 

      2.3 รายไดจากการทองเที่ยวกลุมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

 3.  กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี ๓ กลยุทธ ดังน้ี 

      3.1 พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเพ่ือรองรบันักทองเท่ียว 

      3.2 พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ 

      3.3) สงเสริมกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.เปาประสงค 

1.1 พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรบัประชาคมอาเซียน 

1.2 พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 

1.3 พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน 

 2.  ตัวช้ีวัด 

      2.1 จํานวนคนที่ไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      2.2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

3)  กลยุทธและแนวทางการพัฒนา มี 3 กลยุทธ ดังน้ี 

      3.1 พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

      3.2 พัฒนาปจจัยการบริหารกลุมจังหวัด 

 

ศักยภาพและเปาหมายการพัฒนา 

1.ขาวหอมมะลิ 

-เปนฐานผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก (Valley of the best jasmine rice) 

-สรางมูลคาเพิ่มการแปรรปูผลผลิตขาวหอมมะลิเชิงพาณิชย 

-ศูนยการวิจัยเรยีนรูการผลิตขาวหอมมะลิ 

2.  ผาไหม 

 -ไหมไทยสูสากล 

3. ยกระดับการผลิตพชืพลังงานทดแทน 

 -ฐานการผลิตและแปรรูปมันสําปะหลังเพ่ือการคา 
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 -ฐานการผลิตออย 

4. ศูนยกลางอุตสาหกรรมการคา การลงทุน การบริการ 

 -ศูนยกลางเศรษฐกิจสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

5. การทองเท่ียว 

 -ตามรอยเสนทางไดโนเสารและโบราณสถานยุคกอนประวัติศาสตร 

 -ทองเท่ียวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหวพระ ๔ เมือง รุงเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแกน  

พระธาตุยาคู พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดียชัยมงคล 

6. ศูนยกลางการศึกษา 

 -เปนศูนยกลางการศกึษาและวิจัยของภูมภิาค 

 -การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซยีน 

 -การนําผลงานวิจัยไปใชเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมจังหวัดในเชิงธุรกิจ 

 

วิสัยทัศนจังหวัดขอนแกน (Vision) 

“ขอนแกนเมืองนาอยู ชุมชนเขมแข็ง เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจแหงของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ 

1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืน 

2.พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจรยิธรรม 

3.จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4.สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการและการ

ทองเที่ยว 

5.พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง   ระบบบริการสาธารณะ  และเครือขายการปองกันแล

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน  

6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางย่ังยืน 

7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของทองถ่ินใหคงอยู สงเสริมการทองเท่ียวของ

ชุมชนที่เปนเอกลักษณทองถ่ิน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร  ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตร  ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 ยุทธศาสตรที 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6  การเสรมิสรางสุขภาวะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การเสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ภายใตหลัก

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบดวย 5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท  อยางทั่วถึง 

และเปนระบบ 

  1.2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมี

ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

  1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบ 

มีสวนรวม 

  1.4 สงเสรมิ สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบครบวงจร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5  แนวทาง ดังนี้ 

  2.1 โครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและใหท่ัวถึง 

  2.2 พัฒนาระบบการใหบริการขนสงมวลชนใหไดมาตรฐาน  สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

  2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปน

ศูนยกลางการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางสมดุล 

  2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศนที่สวยงาม เหมาะสม 

 

 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ประกอบดวย 7 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

  3.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบใหไดมาตรฐานและสนับสนุนใหผูเรียน

ไดรบัการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรบัประชาชนทุกเพศวัย

อยางทั่งถึงและมีคุณภาพ 

  3.3 พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการการกีฬาขั้นพื้นฐานสูความเปนเลิศและมุงสูกีฬามืออาชีพ

และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกําลังกาย 

  3.4 สงเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝมือ  ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ

ประชาชน 
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  3.5 สงเสรมิและปลูกฝงคานิยมหลัก 12 ประการ 

  3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สรางสรรคแกเด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา  เพ่ือการใชทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณคา

ตนเองและสังคม 

  3.7 สงเสรมิกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนทองถ่ินและยกระดับทักษะประชาชนในดาร

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้ 

  4.1 บรกิารจัดการ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรนาการและยั่งยืน 

  4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปา ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 

  4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา แหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี

ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสวนรวม 

  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

  4.5 สรางสังคมและพลเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4.6 สงเสรมิการใชพลังงานทางเลือก โซลาฟารม 

  4.7 พัฒนาตนแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใชพลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  5.1 พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคเกษตร 

  5.3 ยกระดับคณุภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร

อินทรียเพ่ือภาวะสุขภาพ 

  5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน

พ้ืนที่ 

  5.5 สงเสรมิการพัฒนาแหลงเรียนรู และตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลองกับพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การเสริมสรางสุขภาวะ ประกอบดวยแนวทางพัฒนา  5  แนวทาง  ดังนี้ 

  6.1 พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพ  และเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียมในระดบั

ปฐมภูมิ 

  6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพ และเขาถึงไดอยางทั่วถึงเทาเทียม 

  6.3 สนับสนุนการฟนฟูการแพทยแผนไทย  และแพทยทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง

กับการดแูลสุขภาพ 

  6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุมูลฐาน (อสม.)  และพัฒนารูปแบบการ

บรกิารประชาชน 
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  6.5 เฝาระวัง ปองกันโรคติดตอโรคอุบัติใหมและการแพรระบาดในพ้ืนที่  และพัฒนาระบบสงตอ

รวมกับหนวยบริการที่มีคุณภาพ 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือการแขงขันภายใตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 5 แนวทาง ดังนี้ 

  7.1  เสริมสรางคานิยม คณุธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็กและเยาวชน 

  7.2 อนุรักษ  สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

  7.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 

  7.4 พัฒนาสงเสริม การพาณิชย การลงทุนและการทองเทียว 

  7.5 
 

ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 

แนวทาง ดังนี้ 

  8.1  สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 

  8.2  สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการปฏิบัติงาน

และบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 

  8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพิ่มขึ้นและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  8.4 สงเสรมิการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 

  8.5 พัฒนาระบบขอมูลขาวสารและความโปรงใน สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผล

กระทบจากการพัฒนาในทองถิ่น 

 

 

2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ 

2.1 วิสัยทัศน 

  “หนองกุงใหญนาอยู สาธารณูปโภคทั่วถึง การศึกษาศลิปะวัฒนธรรมโดดเดน บริหารแบบบูรณาการ ยึดหลัก

ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง “ 

2.2 ยุทธศาสตร 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตรการพฒันาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

1.1 พัฒนาโครงสรางดานการคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

1.2 พัฒนาสงเสริมสนับสนุนระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รกัษาความปลอดภัย 

ใหชุมชนปลอดยาเสพติด 
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  2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม 

2.1 สงเคราะหชวยเหลือผูยากจนผูดอยโอกาสผูสูงอายุผูพิการผูปวยเอดส 

   2.2 สงเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรูการเกษตร เพ่ิมขีดความสามารถการผลิตแปรรูป

สินคาเกษตร 

   2.3 เพ่ิมชองทางการรบัรูขอมูลขาวสาร 

   2.4 พัฒนาเสริมสรางสุขอนามัยและสาธารณสุข 

   2.5 สงเสรมิสนับสนุนการกีฬาการออกกําลังกาย 

 

3.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

3.1 พัฒนาฟนฟูปรบัปรุงแหลงน้ําการบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและนํ้าเสีย 

3.3 อนุรักษ ฟนฟู ปรบัปรุงพ้ืนท่ีปาและดิน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

4.1 สงเสรมิสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาเด็กกอนวัยเรียน 

4.2 สงเสรมิสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในตําบล 

4.3 อนุรักษสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี คานิยมที่ดีงาม 

   5.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

5.1 เสริมสรางการพัฒนาเมืองทองถ่ินแบบมีสวนรวมทุกภาคสวน สงเสริมสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   5.2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล 

2.3 เปาประสงค 

1) การไดรับบรกิารดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  

2) ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

3) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได  

4) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข  

5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

2.4 ตัวช้ีวัด  

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ 10  

2) มีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ 70  

3) ประชาชน มีสวนรวมสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี  

  

2.5 คาเปาหมาย  
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1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

6. มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 % 

7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

8. มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

- จํานวนความพึงพอใจจากประชาชน ไมนอยกวา 80 %  

 

  

2.6  กลยุทธ  

1.เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งและพัฒนาใหเปนเมืองที่นาอยูอยางย่ังยืน 

2.พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

3.จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4.สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการและ   

การทองเที่ยว 

5.พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง   ระบบบริการสาธารณะ  และเครือขายการปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน  

6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางย่ังยืน 

7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของทองถิ่นใหคงอยู สงเสรมิการทองเท่ียวของ 

ชุมชนที่เปนเอกลักษณทองถิ่น 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร เพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองกุง

ใหญและนโยบายของผูบริหาร ที่ใหไวในสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ พรอมขับเคลื่อนกระบวนการมี

สวนรวมภาคประชาชนอยางยั่งยืน เปาหมาย สูงสุดในการบริหารคือใหประชาชนเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการเอง มี

วิสัยทัศนชัดเจน  

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล

หนองกุงใหญมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร ในภาพรวม  

ดังน้ี  

-ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ 

-เปาประสงค 

-ตัวชี้วัด  

-คาเปาหมาย  

-จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 

3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strengths) 

                      1.  เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดคลองกับปญหาความ

ตองการของประชาชน 

                      2.  เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถแกไขปญหา และตอบสนองความ

ตองการของประชาชนไดมาก 

 3.ชุมชนอยูรวมกันเปนกลุมทําใหสามารถพัฒนาไดงาย 

4.มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  

 5.ระเบียบปฏิบัติใหอํานาจผูบริหาร  

                      6.ผูบริหารมีความกระตือรือรน  

 จุดออน (Weakness) 

1.มีงบประมาณไมเพียงพอกับการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถ่ิน 

2.การบริหารงบประมาณยังไมสามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและพัฒนาไดคลอบ

คลุมการพัฒนาทองถ่ินในทุกดาน 

3.ขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร 

      4.บุคลากรไมเพียงพอ  
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     5.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง  

โอกาส (Opportunity) 

1.นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถิ่นใหอิสระแก       

ทองถิ่นใน การบริหารจัดการงบประมาณและบุคลาการของทองถิ่น 

2.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหมีบทบาทในการจัดการบริการสาธารณะทองถ่ินเพ่ิมมากขึ้น 

3.นโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ OTOP ใหแตละชุมชน

สามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาสินคาชุมชนสูระดับสากล 

4.กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนับสนุนใหพัฒนาจังหวัดขอนแกน

เปนเมืองศูนยกลางของภูมิภาคในดานเศรษฐกิจ  การคมนาคม  และการบริการ 

5.ตลาดมีความตองการพืชพลังงาน สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จะเพ่ิม

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพภาคเกษตรและเพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 

6.นโยบายเรงดวนของรัฐบาลเก่ียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ในการพัฒนาอาชีพ สราง

งาน สรางรายได  และพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือขายสตรีใหมีสวนในการสรางสรรคพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

7.การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )   

 

ภัยคุกคาม  (Threats) 

1.ประสบปญหาภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เชนภัยแลง และปญหาสิ่งแวดลอมและความเสื่อมโทรม

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.การไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกสูกลุมวัยรุนผานส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตทําใหเกิด

ปญหาสังคม เชน การระบาดของยาเสพติด ดื่มเหลา  สูบบุหร่ี  การตั้งครรภกอนวัยอันสมควร  

การกอปญหาอาชญากรรม  ติดเกมส  เลนการพนัน  และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป

สงผลกระทบตอสุขอนามัย  เชน  โรคอวน  ความดัน  โรคหัวใจ 

3.ปญหาโลกรอน  ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  สงผลกระทบตอการดํารงชีพและการ

ประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรมที่ตองพ่ึงพาธรรมชาติ 

4.โรคอุบัติใหมรายแรง  เชน ไขหวัดสายพันธุใหม  โรคไขเลือดออกสายพันธุใหม  คุกคามสุขภาวะ

ของประชาชน 

5.ระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวของกับภารกิจถายโอนไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบ

กฎหมายที่กําหนดสงผลตอการดาํเนินงานตามภารกิจถายโอน 
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6.ปญหามลพิษจากการใชสารเคมีทางการเกษตร  เชน  ยาฆาแมลง  ยากําจัดวัชพืช  น้ําเสีย

จากขบวนการผลิตแผนยางพารา  เปนตน 

7.ปญหาราคาสินคาทางการเกษตรตกต่ําและไมแนนอน 

8.ความไมมั่นคงทางการเมืองของรัฐบาลทําใหนโยบายไมตอเนื่อง 
 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  

ดวยงบประมาณที่มีจํากัดในการพัฒนา องคบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญจะตองเนนกระบวนการ

การมีสวนรวมภาคประชาชนใหมากขึ้น เพื่อใหภาคประชาชนเปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาในตําบล 
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สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

1 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ดานการเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 

 

 

เคหะและชุมชน 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนามนุษยและสังคม ดานบริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

 

สังคมสงเคราะห 

สรางความเขมแขง็ของชุมชน 

รักษาความสงบภายใน 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน ดานบริการชุมชนและสังคม การเกษตร  

สํานักปลัด 

 

สาธารณสุข 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี

ดานบริการชุมชนและสังคม การศกึษา กองการศึกษา 

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีด ี ดานบริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 

 ดานการดําเนินงานอื่น งบกลาง 

รวม 5  ยุทธศาสตร 4 ดาน 11  แผนงาน 4 หนวยงาน 1 หนวยงาน 
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