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ส่วนท่ี  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

..................................................... 

๑. ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ป ี

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่าง

กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอ่ได้  ดังนี้ 
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๑. ความเปน็มา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด

ทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ี

๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และ

กรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท า

แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป

ประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
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คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง 

และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาค

ประชาชนมาเป็นขอ้มูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติดว้ย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  

๒๐ ป ีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุง

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบ

ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีละจะไดมี้การรบัฟังความคดิเหน็จากประชาชน 

ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบใน

การก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาของการ

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 

นอกจากนีห้น่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา

ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กล ไกการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้ว

เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งใน

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบาก

มากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกจิในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไป

เป็นระบบเศรษฐกิจที ่“พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากวา่ฐานการ

ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแส

โลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า

ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยาย

วงกวา้งขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายยอ่ยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาส

ในการเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสาร องคค์วามรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่

อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็

นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง

ภายในประเทศ ต้องนาเขา้มาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถดุิบและแรงงานเขม้ขน้ใน

การเป็นจุดแข็งในการแขง่ขันและขับเคลื่อนการเจริญเตบิโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลีย่นแปลง

ภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยสีมัยใหมร่วมทั้งความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม

โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 

เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของ

ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  

ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องวา่งทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล 

(digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลือ่มล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ

และสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตนท์ี่เข้มขน้ขึ้นอยา่งต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า

ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยา้ยอยา่งเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ขอ้มูลขา่วสารองค์

ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่

ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซ่ึงในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย

ส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 

และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ

กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการ

ขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุุน ซ่ึงเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เม่ือ

เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 

นอกจากนั้นการพัฒนาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเข้าสูจุ่ดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยใีหม่

ที่จะช่วยให้ประสิทธภิาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกวา้ง เช่นที่เคยเกิดขึน้ในช่วงการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน

รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ  ซ่ึงภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว 

เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อน

วกิฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกา

ลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกัน

การลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ

ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศ

ไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 
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ในด้านความม่ันคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับ

ดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ

รัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี 

๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย

ผลประโยชน์แห่งชาติทัง้ในระดับทวภิาคแีละพหุภาคเีป็นองคป์ระกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของ

ประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ

ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยสีมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะ

กระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเช่ือมต่อและการบรรจบกัน

ของเทคโนโลยกี้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซ่ึงประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์

และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการ

พัฒนาและนาเทคโนโลยสีีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ 

รวมทั้งน้ ามัน ซ่ึงแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต

พลังงานทดแทนในรปูแบบตา่งๆ รวมทั้งพชืพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของ

โลก 

นอกจากนั้น ยังมขีอ้จ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและ

ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนีโ้ครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแยง่ชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมี

แรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็น

ความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน

ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนิน

ธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม

ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น

จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอยา่งต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ

ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธมินุษยชนจะเข้มขน้มากขึ้น 
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ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่

อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ

ระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับ

รายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบรกิารหลากหลายข้ึน ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึน

มาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขง่ขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้

เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรม

อาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้าง

งานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง

ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ใน

ปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ

สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร

ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล

มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก

และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไป

มาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับ

สากลก็มีความคบืหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวกิฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้

ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิด

การบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธภิาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้

อยา่งเป็นระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวนิัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการ

คลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศ

อยูใ่นระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบมาก

ขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุม้ครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอา

รัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแขง่ขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
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แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และ

การเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่

คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูง

และกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิต

รวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาค

การคา้ระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา่เศรษฐกิจภายในประเทศมาก  จึงมีความอ่อนไหว

และผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่

การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและ

พัฒนายังไม่เพียงพอ การวจิัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม

ได้อยา่งคุม้คา่ การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด

การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง

ประสิทธภิาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกวา้ง การ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่

สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ

เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์

ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  

รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อม

เสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่

ส าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปี

ต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง 

ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วยอ่มส่งผลต่อศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการ

ลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มี

นัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยูข่องประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อม

ล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม  ข้อจ ากัดต่อการยกระดับ

ศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มี
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คุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ

เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่

ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส

ดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่

กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มขน้ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอยา่งแท้จริง โดยที่การเคลื่อนยา้ยของผู้คน สินค้าและ

บริการ เงินทุน องคค์วามรู้เทคโนโลยี ขอ้มูลและขา่วสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน

ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ

แขง่ขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนิน

ธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวด

มากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพษิ สิทธมินุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 

ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดนัใหป้ระเทศไทยต้องปรับตวัและมีการบริหารความเสี่ยงอยา่งชาญฉลาดมากขึ้น 

โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่

ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ซ่ึงหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ

สูญเสียความสามารถในการแขง่ขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับใหด้ีข้ึนได้ คุณภาพ

คนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม

ลงไปอกี และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่อ

อนาคตการพัฒนาประเทศไทยอยา่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจ

และสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัย

ภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหา

โอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  

เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ

ปรับเปลี่ยนอยา่งเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเหมาะสมกบั
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ภูมิทัศน์ใหมข่องโลกยดืหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ

สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะ

เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน  และการเรียนรู้ ซ่ึง

จ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอยา่งเป็นเอกภาพมี

การจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอยา่งชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ 

ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนด

วสิัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศไปสู่เปาูหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจดุอ่อนและเสรมิจุดแข็งให้

เอือ้ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซ่ึงเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติใน

การที่จะให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและม่ังคั่ง และประเทศ

สามารถพัฒนาไปได้อยา่งยั่งยนื ทั้งนีก้ารวเิคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อ

จากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของ

ประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดม

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพในการขับเคลือ่นการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลอ้งกนั การด าเนินการมี

บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 

เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้

ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การ

ดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิน้เปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น 

เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะ

ยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปาูหมายที่

เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยา่งเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมข่องโลกยดืหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือ
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กับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา

สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทาง

ในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ  ของบริบท

โลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาค

ส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพน้หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้ง

ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งใน

สังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และ

สามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซ่ึงจะท าให้

ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทโีลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญ

ของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ

ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย

แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง

ด าเนินการไปพร้อมกันอยา่งประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซ่ึงสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศ

ไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 

การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วสิัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง 

ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมีเอกราช 

อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูอ่ยา่งม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ

ด ารงอยูอ่ยา่งม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูร่่วมกันในชาติอยา่งสันติสุข

เป็นปึกแผ่นมคีวามม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน

อยา่งสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ

และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกือ้กูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกวา่ 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 

จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ

พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์

ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมี

การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุก

ภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษา

ไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “ม่ันคง 

ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมขีดีความสามารถในการแขง่ขัน มีรายได้สูงอยูใ่นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

คนไทยมีความสุข อยูด่ี กนิดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น

กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน (๓) ยุทธศาสตร์

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ

ภายในประเทศและช่วยลดและปูองกนัภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือม่ันในกลุ่มประเทศ

อาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง 

ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการ

บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก

ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง

รูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแหง่ชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ

มากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้

นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 

เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขดีความสามารถทางการค้า

และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป

และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

และสร้างความเช่ือม่ัน การส่งเสริมการคา้และการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน

ภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลคา่มากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและ

มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยาย

กิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม

หลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนนิธุรกจิที่เปลี่ยนไป 

รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
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- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตร

ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนา

สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา

อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ

การคา้มาเพิ่มมูลคา่และยกระดับห่วงโซ่มูลคา่ในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศ

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบรกิารที่เป็นฐานรายไดเ้ดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา

ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่ มี

ศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา

วสิาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนยก์ลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 

มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและการวจิัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ

พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ  เพิ่ม

บทบาทของไทยในองคก์รระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่างประเทศ 
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๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและ

สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมคีวามพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล 

มีทักษะการคดิวเิคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่า

ความเป็นไทย มีครอบครัวที่ม่ันคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และ

ทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวนิัย คุณธรรม จริยธรรมคา่นิยมที่พึงประสงค์ 

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

(๕) การสร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่

เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูง

วัย 

(๔) การสร้างความเขม้แข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความ

เขม้แข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคง

ด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้

ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการ

ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยา่งบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้

ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่

เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่งๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ 

การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความ

สอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง

อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คอื ความร่วมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด

เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วน

ราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อยา่งต่อเนื่องและบูรณาการ 

 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวสิัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการ

ก าหนดเปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของ

ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปาูหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็น

ช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ 

รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อน

การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยา่งมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุก

ระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทา

ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหาร

จัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติสู่การปฏิบัติอยา่งมีประสทิธิภาพและหนว่ยงานปฏิบัตจิะต้องมี

ความเขา้ใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทัง้นี ้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  

๑๒  อยูร่ะหว่างการเสนอร่างแผนซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไวแ้ล้ว  

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนฉิม  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ ๑๒  ซ่ึงมทีั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง

และยั่งยืน   

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘  การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙  การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง

จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

การเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน 

เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขง่ขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยดึกรอบแนวคิดและหลักการใน

การวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

 (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  

 (๒) คนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาอยา่งมีส่วนร่วม  

 (๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

 (๔) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
 

 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเวน้ช่วงวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ 

ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ 

สรอ. ต่อคนต่อปี ซ่ึงท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  (Upper 

Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผัน

ผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซ่ึงต่ า

กวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวา่ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้

ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน

โดยรวมอยา่งต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 

Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
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ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบวา่อัตราการขยายตัว

ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์

และมาเลเซียซ่ึงมรีะดับการพัฒนาที่สูงกวา่ไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง  แต่

ความสามารถในการแข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่

ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) 

โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก

อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน 

(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติ

และของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 

ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มี

ประสิทธภิาพการผลิตสูงกวา่ ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การ

ชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ

กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้

ความสามารถในการแขง่ขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซ่ึงสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวม

ขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อย

ละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้

ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปาน

กลาง ซ่ึงต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการ

ขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม 

แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมคีวามล่าช้าเม่ือเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศ

ในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อน

หน้า ทั้งนีก้ารขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่

๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้
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ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค

ต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนิน

นโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถยีรภาพ

ทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทาง

การเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับ

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอยา่งไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแข็ง

ของเศรษฐกิจไทยและเอือ้อ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยา่งต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็น

ขอ้จ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนีส้าธารณะซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย

ร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่๑๑ ช้ีให้เห็นวา่แม้จะอยูภ่ายใต้กรอบวนิัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนิน

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ

คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไม่มากนัก 

เนื่องจากต่างประเทศมพีลังการขับเคลื่อนมากกวา่ไทย และประเทศไทยอยูใ่นสถานการณ์การแข่งขันที่

อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มี

ความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็น

อันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management 

Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ

สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซ่ึง

ด าเนินการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยูใ่นอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  
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๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ

ประเทศได้รับการยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ทางวทิยาศาสตร์อยูท่ี่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยทีี่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือ

เทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 

(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คา่เฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ 

ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ขอ้มูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดา้นการวจิยัและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นรอ้ย

ละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก

ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญ่ีปุุน สหรัฐอเมริกา 

ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ 

GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อ

การส่งเสริมการพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ 

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ

ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ  ด้าน 

ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตาม

เปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ 

การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค  และมีแหล่งน้าดิบไม่

เพยีงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตวัอยูใ่นเมือง และมีราคาคอ่นขา้งสูง ประสิทธภิาพการใช้

พลังงานของประเทศมแีนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งในระยะ

สั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละการพัฒนานวัตกรรมด้าน

พลังงานและ ICT อยูใ่นระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 

พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 

รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธภิาพ โดยเฉพาะ

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และ
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ขอ้จ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์

ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา 

ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 

๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาท้ังใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

 (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

และการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน 

ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลง

เหลือเพยีง ๑.๓ คน  

 (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร

กลุ่มเจเนอเรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการ

พัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่ม

ลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อย

ละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากวา่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 

๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกวา่ร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ า

กวา่ นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุม่เจเนอเรช่ันวาย ซ่ึงมจี านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี

ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพ

และอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนถึงภาระ

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยัง

ชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน 

(ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่าย

ในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
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คา่ใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ

เกือ้หนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี

หลากหลายรูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรอืนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ 

คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลาง

มีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว

เปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพท้ังด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป ี

เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและ

อุบัติเหตุ อยา่งไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร

วัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ี

ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน

คุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซ่ือสัตย์

สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นวา่ต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ

กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอยา่งต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ใน

ปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ  ขณะที่ความ

เหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้าน

รายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของ

รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคน

รวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทัง้หมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อย

ละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล 

ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วง

ปี ๒๕4๕-๒๕๔๖ 
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๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน

เนื่องมาจาก 

  (๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคง

กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน

ร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกวา่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อย

ละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาด

ประสิทธภิาพในการบริหารจัดการที่ดินวา่งเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเข้าถึง

การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขต

เมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไป

ศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า 

นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวา่นักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 

โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร

สาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ

เขา้ถึงการคุม้ครองมากขึ้น จากการเขา้ถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน 

ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อยา่งไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลีย่สูงกวา่แรงงานนอกระบบประมาณ 

๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 

เขา้ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 

นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ

คา่ใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
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๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ

ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบ

ประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ 

ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้ม่ันคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 

๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จาก

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้

พกิารร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนนุแก่เด็กดอ้ยโอกาสทีอ่ยูใ่นครอบครัวยากจนใหไ้ด้รบัการเลีย้งดู

ที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลีย้งดูเด็กแรกเกิดอยา่งไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย

ยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ

ต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 

๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรมมากข้ึน อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี

ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนีย้ังมีแนวโน้มการ

เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขา้มาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้น

ทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ

ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ 

และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองคค์วามรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน

ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยง

เป็นเครือขา่ยเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่

เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 

๒๖.๗๗  
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๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 

ในช่วงระยะเวลากวา่ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ  ที่มี

ความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชน

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิด

ความเสื่ อมโทรมอย่า งต่ อ เนื่ อ งและ เกิ ดปัญหาความ ขัดแย้ง ในการใ ช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 

(๑) พ้ืนท่ีป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความ

ต้องการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอ่าศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น

ตามไปด้วย พื้นที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพืน้ที่ปาุไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อย

ละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคดิเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี 

๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูก

คุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตาม

หลักวชิาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูง

ชันหรือพื้นที่ภูเขา ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มี

ประสิทธภิาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่

เป็นธรรมและการกระจายสิทธกิารถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะ

ถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อยา่งต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไป

ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลีย้งชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมือง

และอุตสาหกรรม ท าให้พืน้ที่ปาุชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพืน้ที่ปาุชายเลนกวา่ ๒.๓ ล้านไร่ เหลือ

เพยีง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชาย

เลนอยา่งจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น      45 

 

อื่นๆ อยา่งไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิต

ประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่

พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ

สัตวน์้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่

ประสทิธิภาพการใช้พลังงานดีข้ึน ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมา

แต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเ์พื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ท้าให้ต้อง

น าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้าน

บาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คดิเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อย

ละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน

ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ 

พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 

โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้น

ของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนท่ีไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ 

ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์

เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท า

ธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้ าบาดาลรวม

ประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ า

บาดาลที่มีอยูไ่ด้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี

ขอ้จ ากัดในเรื่องขงความคุม้ทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่

ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

โดยที่ศักยภาพของการเขา้ถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ

ยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
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๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน

เมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้ม

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น 

๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวชิาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ 

และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  

๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะ

อิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ

ปรับเปลี่ยนอยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หาก

ภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคลิขยะอยา่งครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสีย

อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า

ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิง้กากอุตสาหกรรมในหลายพืน้ที่

อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกนิมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีข้ึน ในปี 

๒๕๕๗ พบสารมลพษิทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญ

ได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ทีย่ังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี

เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซ่ึงได้รับ

ผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเม่ือต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่

ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมปีริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก 

EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ป ี๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การ

เขม้งวดกับการตรวจจบัรถควันด า อยา่งไรก็ตาม ปัญหามลพษิทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคอื

ปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรบัมลพษิจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดี

ขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ

ประชาชนดีข้ึน 
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(๓) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ า

ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมี

แนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  สาเหตุส าคัญมาจาก

การชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมเ่พยีงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการ

เจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่

ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึน้ได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ตามปริมาณความ

ต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ 

การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวา่ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 

๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อยา่งไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนีเ้นื่องมาจากมาตรการ

การลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซ

เรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาค

ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและมี

ความรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย 

ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหม่ืนล้านบาท อันเป็นผลกระทบมา

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและ

ความถี่มากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีใน

มิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น

จ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน

ล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
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๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสทิธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน

จากการประเมินผ่านดัชนีความอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีวา่ สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่

เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรร

มาภิบาลอยูใ่นระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้อง

ให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยา่งเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) 

หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลัก

ความคุม้คา่ ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่นที่มีการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับ

ซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจ

หน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพอ้ง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง

และข้าราชการ กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ  ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 

หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่

ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มี

ปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็น

เครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้าน

การทุจริตหรือปกปิดขอ้เท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถ

รักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวชิาชีพได้ 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอยา่งต่อเนือ่ง พบว่า บริษัทจดทะเบียน

ที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเม่ือเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มี

คะแนนเฉลี่ยอยูท่ี่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% 

แสดงให้เห็นวา่ บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาส

ในการเติบโตอยา่งยั่งยืนและสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับใน

ระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ 

ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้

หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการ

ปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ

บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน  รวมไปถึงการก าหนด

นโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนีก้ารปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึน้จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้อง

แก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 

หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้

ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ 

๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
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การก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง

ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม

จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 

๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นขา้ราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขา้ราชการกระทรวง

สาธารณสุขซ่ึงประจ าอยูท่ี่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อยา่งไรก็ตาม

ยังมปีัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง

ขาดความสมดุล ปัญหาการซ้ือเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหา

การขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซ่ึงรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ 

ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 

ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ

อุตสาหกรรม การคา้ การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง

ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ

แรงงานต่างด้าวได้อยา่งมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

เป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอรร์ัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการ

ทุจริตจัดซ้ือจัดจ้าง รับสินบน ซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความ

ซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริต

คอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อน

ซ่ึงเป็นรูปแบบใหมท่ี่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเขา้มามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์

จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง

นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ

มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคก์รต่างๆ ยังไม่

สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน  (Corruption 

Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบวา่ประเทศไทยได้ ๓๘ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น      51 

 

คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอั่นดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กน้อยเทยีบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยูอั่นดับ ๑๐๒ โดย

เม่ือเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ

สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมคีอร์รัปชันน้อย) 

 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลีย่ร้อยละ ๓.๘ 

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ

ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิต

ภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  

๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การ

ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 

๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 

๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อย

ละ ๓.๘ ซ่ึงท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ

ขยายตัวในกรณีฐานดังกลา่วท าให้เศรษฐกจิไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภ่ายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน

กลางอยา่งถาวรมากขึ้น เม่ือค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่

จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซ่ึงเป็น

สิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ

สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซ่ึงส่งผลให้อุปสงค์

และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  
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 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การ

ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรร

งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์

รายได้ข้ันต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ 

สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไข

ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทย

ได้รับการพัฒนาอยา่งเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวที

โลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากร

วัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มี

ศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพยีง ๑.๗ 

คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศ

เพื่อนบ้าน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้า

ลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น

พื้นฐานที่จ าเป็น ซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรค

ระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา

สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะ

ค านวณใหม่อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอ้มูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซ่ึง

อยูท่ี่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได ้

โอกาสการเขา้ถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และ

เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จาก

การกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขา

การผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง  ท าให้สัดส่วน

รายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
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แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ  อาทิ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี

คุณภาพอยา่งเท่าเทียม การแยง่ชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลขา่วสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความ

แออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พืน้ที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของ

ทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจน

การแสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดลงและความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการ

ขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของวถิีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี

ขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 

การขนส่งมตี้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุม้คา่มากขึ้น นอกจากนี้ ความ

ต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้าน

การบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ  ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการ

ปรับปรุงประสิทธภิาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องคก์ารเอกชนหรือองคก์รใด

ที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อ

สาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอยา่งยั่งยืน กระจายอ านาจและ

จัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
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และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน

ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ

ภาครัฐ โดยยดึหลักการรักษาวนิัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า 

จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบัน

ทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธภิาพกลไกการพัฒนาทั้ง

ประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รปัช่ันภาคครัวเรือน การ

บริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็น

แรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างาน

ต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องคก์ารสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. 

๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 

๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุเช่น ญ่ีปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนขา้งสั้นกวา่ สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ

สังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ

ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยา้ยแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ

สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา

ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน

รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
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๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคา้ที่มีการใช้เทคโนโลยมีาช่วยในการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิต 

การพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการ

ผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational 

Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือ

ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความ

ต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยไีม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวจิัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะทา้ให้ความสามารถในการ

แขง่ขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนา

ระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซ่ึงจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการคา้การลงทุนที่

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 

จะน ามาซ่ึงโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 

ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงาน

ส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขง่ขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการ

ใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิให้เปน็ศูนยก์ลางทางดา้นการบริการและการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็น

ด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซ่ึงผู้ประกอบการภายในประเทศ

โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบ
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ธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ

เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีด

ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า

กึ่งทุนและเทคโนโลยเีขม้ขน้ รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี

แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ

การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวน

ตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกา

ในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลาย

แผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนีส้าธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวกิฤติเศรษฐกิจโลก

ที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงิน

โลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ

ติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือขา่ยทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถี

ชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และ

พฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผล

กระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝน

ขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม 

แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพชืและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบ

ต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง และการสูญเสีย
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แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความม่ันคงด้าน

อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขดีความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติมีแนวโน้มเกดิบ่อยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและ

ดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม

รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแขง่ขันทางการคา้ 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้า

เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง

เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเม่ือวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

เปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ขอ้ และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ขอ้ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมด

ไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยนื ลดความไม่เท่า

เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม

ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มี

ความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท า

ให้การก าหนดวสิัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวสิัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนทีน่้อมน าและประยุกตใ์ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ยดึ

คนเป็นศูนยก์ลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ

การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ

เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความม่ันคง และ

ยั่งยืน สังคมอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท า

ขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อยา่งเป็นธรรม เป็นศูนย์กลาง

ด้านการขนส่งละโลจสิตกิส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) 

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวัตกรรม

สูงที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
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๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๕.๐ 

(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น 

๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่่ ากวา่เฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่่ ากวา่เฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ 

ในขณะท่ีปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ

สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-

Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขม้แข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงคแ์ละอุปทานของน้ า 

 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสทิธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธภิาพ และมีส่วนร่วม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้

สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวจิัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้าน

การบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ตลอดจนผลักดนังานวจิัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อยา่งแท้จริงทั้งเชิงพาณิชยแ์ละสาธารณะ

โดยให้ความคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและ

แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี

ของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงาน

ทั้งระบบมีการเรียนรู้ข้ันพื้นฐานเพื่อสามารถแขง่ขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย

การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้

แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้

ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้

เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขดีความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัว

และด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ  เพิ่ม

สัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง

การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็น

ศูนยก์ลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การคมนาคมขนส่งเพ่ือเช่ือมโยงพื้นท่ี 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น

โครงขา่ยหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงขา่ยระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่าย

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือ

ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ

ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น 

อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลติ 

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า

เกษตรขัน้ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคา่สูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความ

เช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและ

พลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึง

ปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของ

คนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจาก

ขนาด พจิารณาพันธุ์พชืที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่

เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า

การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต

ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า 

และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล 

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม

ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน

ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุน
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การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วถิีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

กิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขา่ยคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา

แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้ง

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม

การน าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 

และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น

การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยขีัน้สูงและเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การประหยัด

พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวจิัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน

ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและ

การตอบแทนสู่สังคมขององคก์ร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ

ประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้

มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยูร่่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสงัคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน

ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มี

การท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและ

ฟื้นฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก

บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
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๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม

และท่ัวถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธภิาพการ

จัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด

การศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการ

คัดเลือกให้ได้คนดคีนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธจ์ากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งสมรรถนะก าลังคนทั้ง

ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับ

หลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ

การใช้เทคโนโลยแีละสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การแพทย์ 

เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน

ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารทรพัยากรดา้นสาธารณสุข บูรณาการระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และ

ส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของ

ประเทศไทยสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานาชาติทัง้ในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service 

Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้

ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน

ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึง

ผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูง

วัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่าง

บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอยา่งต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความ

พร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใน

การใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่ม

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่าง

มีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่ง

ผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอ่ย โดยสนับสนุนการวจิัยและพัฒนา

และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา

สินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเน้นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง

อยา่งหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และ

กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ

สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

แก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกบัภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการ

พื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคา่ใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น      66 

 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ

การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายยอ่ยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ

ท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอยา่งเป็นระบบและเขา้ถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริง

ด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของ

หน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีสว่นร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้น

พื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็ง

ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 

เช่น กฎหมายปาุชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ

สาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพยีงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง

ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริม

และเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แขง่ขันของประเทศทั้งด้านการคา้ การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก

และมีประสิทธภิาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นัก

ลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พเิศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริมการลงทุนและ

สิทธปิระโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวย

ความสะดวกด้านการคา้ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิ

ก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธภิาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรร

ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนด

มาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ สร้างศูนยข์อ้มูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับ

พื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความ

ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของ

ชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็น

และมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ

สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น      68 

 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุ

ที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบ

ภาษีและคา่ธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับ

ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริม

ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม

มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้าง

คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กบัประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้

เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหมใ่ห้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานที่

ก าจัดในพื้นที่วกิฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปร

รูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการ

บังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือดา้นสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท า

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือ

กับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน  การเคลื่อนย้ายแรงงาน การ

บริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถใน

การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ

ลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการ

เตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
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พบิัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝ่ัง พัฒนา

เมืองที่สามารถปรับตัวและยดืหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การ

ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกัน

ตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี

ประสิทธภิาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพบิัติที่รุนแรงในอนาคต 
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๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสทิธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทาง

ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการ

ประกวดราคาจัดซ้ือ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ขอ้มูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและ

ราคาปิดประมูลขอ้มูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิ

บาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ

ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการ

เล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธภิาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขา่ยและ

เช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สร้าง

ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการ

ตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่าย

งบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกวา้ง 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  ๑.๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและ

ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริม

อ านวยความสะดวกด้านการคา้การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 

   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและ

สติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อยา่งมีคุณภาพ 

   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้าน

อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่ม่ันคง สามารถ

พึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อยา่งอบอุ่น 

   (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูพ้ืนที่ปาุไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ปูองกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนา

แหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

  ๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  

หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการ

ผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการคา้ การลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ

มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การท าปศุสัตวโ์ดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  

มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า

บริการ และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท า
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การเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่ม

ประสิทธภิาพการผลิต 

  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  

บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับ

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทัง้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรม

ขอมด้วยการสร้างคุณคา่เพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม

และขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 

   ๓. โครงการท่ีส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 

(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 

(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 

(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขม้แข็ง 

(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุม่น้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลติ

ที่ย่ังยนื 
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๔. แผนพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปขีองเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย 

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด   ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา (พ.ศ. 2557 

- 2560)   ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)    

“เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกจิหลกั (ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลัง) อุตสาหกรรม  

การคา้  การบรกิาร  การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”  

เป้าประสงค์ (Objectives)  

1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพชืเศรษฐกิจหลกัให้ได้มาตรฐาน  

2. เพิ่มมูลคา่การคา้ การลงทุน การแปรรปูพชืเศรษฐกจิ  

3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวดัสูก่ารท่องเที่ยวอยา่งยั่งยืน  

4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศกัยภาพการผลิตการคา้ การแปรรปูพชืเศรษฐกจิให้มี

ความเขม้แข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการคา้ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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 ๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวดัขอนแก่น  

 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองคร์วม ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความม่ันคง เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาส

และอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด  มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัด ที่มุ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม

จังหวัด และการน าไปสู่การกระตุ้นให้เปดิการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด  

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จังหวัดขอนแก่นก าหนดให้

เป็นเมืองส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบันจงัหวัดขอนแกน่เป็นศูนยก์ลาง

ความเจริญในทุกด้านของภูมิภาค  

ทั้งนีก้ารเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน

มากยิ่งขึ้น เพื่อปูองกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหา

การจราจร ปัญหาปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นจึงได้มี

การก าหนดกรอบทิศทาง การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพื่อให้สามารถน าศักยภาพภายในที่มีใช้

พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืน เกิด

ประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงก าหนดกรอบแนว

ทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลาง เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของ

กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” 
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 พันธกิจ   

  1. เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยูด่้วยความผาสุก 

  2. พัฒนาให้เป็นเมอืงน่าอยูอ่ยา่งยั่งยนื 

  3. พัฒนาให้เป็นศนูยก์ลางของกลุ่มประเทศอนุภาคภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

 เป้าประสงค ์  

  1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ 

  2. ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความม่ันคงทางสงัคม 

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งใน

การบริหารจัดการอยา่งยั่งยืน 

  4. ยกระดับการคา้ การลงทุน และการบริการให้มีการเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการ

แขง่ขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  ๖  ยทุธศาสตร์   ๒๑  แนวทางการ

พัฒนา  ดงันี ้

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถ

ทางการแข่งขันประกอบด้วย  ๓  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑.เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลคา่เพิ่มให้ภาคเกษตร ภาคบรกิาร และการท่องเที่ยว 

๒. เพิ่มขดีความสามารถทางการแขง่ขันของ  OTOP และ  SMEs 

๓.ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค ์ และอุตสาหกรรมสีเขียว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  ประกอบด้วย  ๔  

แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาระบบบรกิารด้านสาธารณสุข 

2. พัฒนาคุณภาพการศกึษาพื้นฐานและขยายโอกาส 

3. สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยูเ่ย็นเป็นสุข 

4. อนุรักษ์ สร้างสรรค ์สืบสานศาสนา  ศลิปะและวัฒนะธรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3    การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  ประกอบด้วย  ๔  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 1. อนุรกัษ ์ ฟื้นฟรูักษาทรัพยากรปุาไม้และสตัวป์ุาอยา่งมีส่วนร่วมและมีการใช้ประโยชน์จาก

ปุาอยา่งยั่งยืน 

2. อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรดนิแบบมีส่วนร่วม 

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

4. สร้างสงัคม  และเมืองที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเสริมสร้างความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1. สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 

2. รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 

3. ปูองกันปราบปรามและบ าบัดรกัษาผู้ตดิยาเสพตดิ 
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4.ปอูงกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 

5. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5  :  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ิมเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียนประกอบด้วย  ๒  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 1. เพิ่มศกัยภาพโครงขา่ยการคมนาคมขนสง่ในการเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง และอาเซียน 

 2. เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6  :  การพัฒนาการบริหารภาครัฐประกอบด้วย  ๒  แนวทางการ

พัฒนา  ดังนี้ 

 1. ส่งเสริมการบริหารการจดัการแบบมีส่วนร่วม  

2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. เพิ่มขดีสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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 ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดขอนแก่น  

(พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 

 

 

 

  

  

 

พันธกิจ 

๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมอืงที่น่าอยูอ่ยา่งยั่งยืน 

๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มทีักษะในวชิาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การ

บริการและการท่องเที่ยว 

๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธภิาพ และได้มาตรฐาน 

๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และ

เกิดประสิทธภิาพอยา่งยั่งยืน 

๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเมือง

หลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อยา่งยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรอยา่งยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ 

แขง่ขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  ๔๔  แนวทางการ

พัฒนา  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 

 ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น

ระบบ  ๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ท้องถิ่นให้มีประสิทธภิาพได้มาตรฐาน 

 ๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมี

ส่วนร่วม 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบ

วงจร 

 ๕. สร้างวนิัยประชาชน  และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร และ

การลดอุบัติเหตุ 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

 ๒. พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

 ๓. พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็น

ศูนยก์ลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อยา่งสมดุล 

 ๔. พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม 

 ๕. สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและรักษาความ

สะอาดของครอบครัว  ชุมชน (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาดทางระบาย  การก าจัดของเสีย) 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย  ๗  แนว

ทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

 ๒. เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัย

อยา่งทั่วถึงและมีคุณภาพ 

 ๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ  

และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ  ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ

ประชาชน 

 ๕. ส่งเสริมและปลูกฝังคา่นิยมหลัก 12 ประการ 

 ๖. เพิ่มพื้นที่สร้างสรรคแ์ก่เดก็และเยาวชน  กิจกรรมอาสาเพื่อการใช้ทักษะที่ดีเหน็คุณคา่ตนเอง

และสังคม 

 ๗. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน

การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๗  แนวทาง  ดังนี้ 

 ๑. บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน

  ๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม

สมบูรณ์ 

 ๓. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธภิาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

 ๔. เพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

 ๕. สร้างสังคมและพลเมอืงที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 

 ๗. พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต  แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรย่ังยืน ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 ๑. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ๒. เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและสร้างมูลคา่เพิ่มให้ภาคเกษตร 

 ๓. ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food  Safety) และสนับสนุนการเกษตร

อินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 

 ๔. สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน

พื้นที่ 

 ๕. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีงที่สอดคล้องกับพื้นที่ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา  ๕  แนวทาง ดังนี้ 

 ๑. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเขา้ถึงได้อยา่งทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ

ปฐมภูมิ 

 ๒. พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเขา้ถึงได้อยา่งทั่วถึงเท่าเทียม 

 ๓. สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เช่ือมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
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 ๔. สนับสนุนการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ

บริการประชาชน 

 ๕. เฝูาระวัง  ปูองกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพื้นที่  และพัฒนาระบบ

การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง  

ดังนี้ 

 ๑. เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ

เยาวชน 

 ๒. อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ๓. พัฒนาและส่งเสริมเครือขา่ยวสิาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแขง่ขันได้ 

 ๔. พัฒนา  ส่งเสริม การพาณิชย ์การลงทุนและการท่องเที่ยว 

 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรยีนรู ้และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย

แนวทางการพัฒนา  ๕  แนวทางดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยา่งต่อเนื่อง 

 ๓. พัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือขา่ยของภาคประชาชน 

๕. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)  และพันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิน่ 

วสิัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธส์ูงสุดในการพัฒนาองค์กร เพื่อน าท้องถิ่นไปในทิศทางที่จะ

ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด  โดยจะเป็นสิ่งที่โน้มน้าวในการพัฒนาให้เกิดพลังในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ คอนฉิมเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เชิดชูวัฒนธรรม เคียงคูมุ่่งสู่อาเซียน ” 

พันธกจิ (Mission) 

1. เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง พลเมอืงมีความสุข 

2. พัฒนาให้เป็นเมอืงน่าอยู ่โดยการบริหารแบบบูรณาการ 

3. พัฒนาศูนยเ์รียนรู ้สู่อาเซียน ควบคูแ่นวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรกัษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค์รวม 

1. ประชาชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 

2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง 

3. พัฒนาเศรษฐกิจของต าบลให้ขยายตัวส าหรับการสร้างงานสร้างรายได้ 

4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบสานให้คงอยูส่ืบไป 
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 2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

 1.1  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนนุการจัดการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก

ระดับ 

        1.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและ

ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้มีสุขภาพ

แข็งแรง 

  1.3 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถด ารงชีพ

ได้อยา่งเหมาะสม 

   1.4 การส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม 

     1.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เดก็และเยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 

 

2. การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

แนวทางการพัฒนา 

  2.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและทั่วถงึ 

    2.2 การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 

  2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขใน

ชุมชน 

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิน่ 
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 3. การพัฒนาเศรษฐกิจในระดบัชุมชน  

แนวทางการพัฒนา 

3.1 การพัฒนาและสง่เสริมเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ชุมชน อยา่งครบวงจร 

3.2 การส่งเสริมและให้ความรู้ในการด าเนนิชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะชุมชน สิง่ปฏิกลู น้ าเสีย และมลภาวะ 

4.2 การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 

  5.1 การพัฒนาขดีความสามารถการท างานของบุคลากรใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้

และพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

  5.2 การพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถในด้านการบรหิารจัดการ การเงิน การคลงั

และงบประมาณ 

  5.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้ันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบรกิารประชาชน 

  5.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานทีป่ฏิบัติงาน เพื่อรองรบัการ

บริการประชาชนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

 2.3  เป้าประสงค ์

 เป้าประสงค์ท่ี 1  ประชาชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 

 เป้าประสงค์ท่ี 2  พัฒนาระบบให้เปน็เมืองน่าอยู ่

 เป้าประสงค์ท่ี 3  พัฒนาศนูยเ์รียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 เป้าประสงค์ท่ี 4  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 

 เป้าประสงค์ท่ี 5  สร้างและพัฒนาองคก์รให้มีสมรรถนะขดีความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการและให้บรกิารประชาชน 
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 2.4  ตัวช้ีวดั 

  1)  ระดับความสุขของคนในต าบลเพิ่มขึ้น 

  2)  จ านวนระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

  3)  ประชาชนมีงานท าและมีรายไดเ้พิ่มมากขึ้น 

  4)  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  5)  ร้อยละองคะแนนที่ผ่านเกณฑก์ารประเมินการบริหารงานตามหลกัเกณฑก์าร

บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมคีุณภาพ 

 

พันธกิจ  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแขง็ ประชาชนมีความสุข 

เป้าประสงค์  ประชาชนมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น 

 ตัวช้ีวัดระดบัเป้าประสงค ์

  ระดับความสุขของคนในต าบลเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัช้ีวัดระดบักลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษาที่มี

คุณภาพในทุกระดับ 

ร้อยละของคนในต าบลมีการศึกษาที่เหมาะสมเพิ่มขึน้ 

1.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข 

การปูองกันและควบคุมโรค การักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะ

ทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรง 

ร้อยละของคนในต าบลที่มีสุขภาพดีเพิ่มขึน้ 

1.3 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มโอกาสการมีงานท า มีรายได้เพิ่มขึน้ 

สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละของคนในต าบลที่มีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึน้ 

1.4 การส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีต

ประเพณทีี่ดีงาม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สืบสานและ

อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณทีี่ดีงาม 

1.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ

เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อย โอกาส

อ่ืน ๆ ที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

1. ส านักปลัด 

2. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคมที่มีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและ

สังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 

พันธกิจ  พัฒนาให้เป็นเมอืงน่าอยูโ่ดยการบริหารแบบบรูณาการ 

เป้าประสงค์  ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดบัเป้าประสงค ์

  จ านวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัช้ีวัดระดบักลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดบักลยุทธ ์

2.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและ

ทั่วถึง 

จ านวนระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้

มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2.2 การพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการรกัษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

2.3 การส่งเสริมสนับสนนุการปูองกนัและแก้ไขปัญหา     

ยาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทา        

สาธารณภัยในท้องถิน่ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

1. กองช่าง 

2. ส านักปลัด 

 

ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยใน

ชีวิต ทรัพย์สิน  

   : ยุทธศาสตร์ที ่5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจาก

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนให้น่าอยู่ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในระดบัชุมชน 

 

พันธกิจ  พัฒนาศูนยเ์รยีนรูสู้่อาเซียน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

เป้าประสงค์  พัฒนาเศรษฐกจิของต าบลให้ขยายตัวส าหรับการสร้างงานสร้างรายได้ 

 ตัวช้ีวัดระดบัเป้าประสงค ์

  ประชาชนมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมขึน้ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัช้ีวัดระดบักลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดบักลยุทธ ์

3.1 การพัฒนาและสง่เสริมเพื่อเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

อยา่งครบวงจร 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

3.2 การส่งเสริมและให้ความรู้ในการด าเนนิชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

1. ส านักปลัด 

 

ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมี

ความสามารถทางการแขง่ขัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขง่ขัน 
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4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

พันธกิจ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้  

เป้าประสงค์  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมถกูใช้อยา่งมีประสิทธภิาพและเกดิความคุม้คา่ 

 ตัวช้ีวัดระดบัเป้าประสงค ์

  ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัช้ีวัดระดบักลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดบักลยุทธ ์

4.1 การเพิ่มประสิทธภิาพการจัดการขยะชุมชน สิง่ปฏิกูล 

น้ าเสีย และมลภาวะ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

4.2 การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการ 

 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

1. ส านักปลัด 

2. กองช่าง 

 

ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ 

 

พันธกิจ  สร้างและพัฒนาองคก์รให้มีสมรรถนะขดีความสามารถในการปฏิบตัิราชการและให้บริการ

ประชาชน 

เป้าประสงค์  องคก์รมีการบริหารจดัการที่ด ีและเปน็หน่วยงานหลักในการจัดบรกิารสาธารณะให้กบั

ประชาชน 

 ตัวช้ีวัดระดบัเป้าประสงค ์

  ร้อยละของคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารงานตามหลักเกณฑ์การบริหาร

กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตวัช้ีวัดระดบักลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

5.2 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ 

การเงิน การคลังและงบประมาณ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

2. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

5.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

5.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการ 

บริหารงาน และบริการประชาชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

5.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 

เพื่อรองรับการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องมือ

เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 

หน่วยงานรับผดิชอบหลัก 

1. ส านักปลัด 

2. กองช่าง 

3. กองคลงั 

4. กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ

คนและสงัคม 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 การก าหนดต าแหน่งจุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 

ก าหนดตามต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแนวทางของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม 

ควรเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนยก์ลางการค้า บริการ และการลงทุน

ของภาค การใช้ประโยชน์พืน้ที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า เร่งแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้ง จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลคอนฉิม คือ “ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง พัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ” 
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2.8  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดักับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  

 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม พ.ศ. 2561 - 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ขอนแก่น 

1. การพัฒนา

เศรษฐกิจให้มี

ความมัน่คง

และมีความ 

สามารถทาง 

การแข่งขัน 

2. การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอ้มเพื่อ

การพัฒนาที่

ย่ังยืน 

4. การเสริมสร้าง

ความมัน่คง และ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

5. การเพิ่ม

ศักยภาพของเมือง

เพื่อเชื่อมโยง

โอกาสจากกลุ่ม

ประเทศอนุภูมภิาค

ลุ่มน ้าโขง และ

อาเซียน 

 

6. การ

พัฒนาการ

บริหารภาครัฐ 

แนวทางการ
พัฒนา  
1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ภาค
การเกษตร ภาค
บริการ ภาค
ท่องเที่ยว 
1.2 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ของ Otop และ 
SMEs 
1.3  ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และ
อุตสาหกรรมสี
เขียว 

แนวทางการ
พัฒนา  
2.1 พัฒนา
ระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข   
2.2  พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
พื้นฐานและ
ขยายโอกาส  
2.3  สร้างความ
ม่ันคงของชีวิต
และสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข   
2.4  อนุรักษ์
สร้างสรรค์สืบ
สานศาสนา 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

แนวทางการ
พัฒนา  
3.1  อนุรักษ์
ฟื้นฟูรักษา
ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า
อย่างมีส่วนร่วม
และมีการใช้
ประโยชน์จาก
ป่าอย่างยั่งยืน
3.2  อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรดิน
แบบมีส่วนร่วม 

 3.3  อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้้า
โดยการบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 

3.4 สร้างสังคม
และเมืองเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการ
พัฒนา  
4.1  สร้างความ
ปรองดอง
สมานฉันท์และ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

4.2 รักษาความ
ม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อย
ภายใน 

4.3 ป้องกัน
ปราบปรามและ
บ้าบัดรักษาผู้ติด
ยาเสพติด 

4.4 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
อุบัติภัยทางถนน 

4.5 พฒันา
ศักยภาพการ
บริหารจัดการ
ภัยจาก
ธรรมชาติ   

แนวทางการ
พัฒนา  
 5.1 เพิ่ม
ศักยภาพ
โครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง
ในการเชื่อมโยง
กับกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขงและอาเซียน 

5.2 เสริมสร้าง
ความร่วมมือกับ
ประเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขงและ
นานาชาติ 

 

แนวทางการ
พัฒนา  
6.1  ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม    
6.2  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและ
การสื่อสาร   
6.3  เพิ่มขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรให้
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

แบบ ยท.01 
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1.การพัฒนา

เศรษฐกิจให้มี

ความมั่นคงและมี

ความสามารถ

ทางการแข่งขัน 

2. การพัฒนา

คุณภาพคน

และสังคมท่ีมี

คุณภาพ 
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3. การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

 

4. การเสริมสร้าง

ความมั่นคง และ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

5. การเพ่ิม

ศักยภาพของ

เมืองเพ่ือ

เช่ือมโยงโอกาส

จากกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน้้า

โขง และ

อาเซียน 

 

6. การ

พัฒนาการ

บริหารภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด

ขอนแก่น 
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ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อปท.ในเขต

จังหวัด

ขอนแก่น 

1.การพัฒนาคุณภาพคน

และสังคม 

2.การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนให้น่าอยู่   

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเพ่ือการแข่นขัน   

4.การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาระบบบริการทาง
สังคมให้มีคุณภาพและ
สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถงึ
เท่าเทียม 
1.2 พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการจัดการ 
ศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 
1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถงึและมีคุณภาพ 
1.4 เสริมสร้างค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะและวัฒนธรรมที่ดี
งามแก่เด็กและเยาวชน 
1.5 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดทีั้ง
ร่างกายและจิตใจอย่างทัว่ถึง 
1.6พัฒนาความรู้และทักษะ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 
1.7 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก การ 
แพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 
1.8 พัฒนาส่งเสริมและสนับ 
สนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และการกีฬาเพ่ือการออก
ก้าลังกาย 

 

แนวทางการพัฒนา 
2.1  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ชุมชนเมือง
และชนบทอย่างทัว่ถึงและ
เป็นระบบ โดยมีการวาง
ผังเมือง การป้องกันและ
ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.2  พัฒนาการคมนาคม
ขนส่งและการให้บริการ
การขนส่งมวลชน 
2.3  การพัฒนาพ้ืนที่
สาธารณะและการพักผ่อน
หย่อนใจ 
2.4  พัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบและ
เครือข่ายการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน 
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
2.5  พัฒนา  ส่งเสริม และ
สนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมือง
และชุมชนแบบส่วนร่วม 
2.6  ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้หมู่บ้าน / 

ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
และปลอดอบายมุข 

 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพ่ือการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2  ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและ
สถานศึกษาในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า 
3.3  ส่งเสริม สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ และ
การน้าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
3.4  พัฒนาคนให้สามารถ
ประกอบอาชีพได้
หลากหลาย เท่าทัน 
สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3.5  พัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ให้เข้มแข็งและสามารถ
แข่งขันได ้
3.6  พัฒนาและเช่ือมโยง

การท่องเที่ยวชุมชน 

 

แนวทางการพัฒนา 
4.1  เสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและเครือข่าย
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน 
4.2  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าป่าชุมชน และป่าต้น
น้้าล้าธารให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้้า 
แหล่งน้้าใต้ดินและการ
บริหารจัดการน้้าอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ก้าจัดขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้้าเสีย 
4.5  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

สัตว์ในท้องถิ่น           

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อบต.คอนฉิม 

2. การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู่ 

3. การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนใน

ระดับชุมชน 

4. การจัดการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ 

 

1. การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
อบต.คอนฉิม 

1. การพัฒนาคน

และสังคมที่มี

คุณภาพ 

 

2. การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู่ 

3. การพัฒนา

เศรษฐกิจในระดับ

ชุมชน 

4. การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

5. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพในทุกระดับ 
2. การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการด้านสาธารณสุข 
การป้องกันและ
ควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การ
ฟ้ืนฟูสมรรถนะ
ทางดา้นร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชนได้มี
สุขภาพแข็งแรง 
3. การส่งเสริมอาชีพ
และเพ่ิมโอกาสการมี
งานท้า มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
สามารถด้ารงชีพได้
อย่างเหมาะสม 
4. การส่งเสริม สืบสาน
และอนุรักษ์ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีที่ดีงาม 
5. การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก
และเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งและ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานและทัว่ถึง 
2. การพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 
3. การส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขใน
ชุมชน 
4. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในท้องถิ่น 

 

1.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่าง
ครบวงจร 
2. การส่งเสริมและให้
ความรู้ในการด้าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน สิ่ง
ปฏิกูล น้้าเสีย และ 
มลภาวะ 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถการ
ท้างานของบุคลากรให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาและเพ่ิม
ขีดความสามารถใน
ด้านการบริหารจัดการ 
การเงิน การคลังและ
งบประมาณ 
3. ส่งเสริม
ประชาธิปไตย และการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันสมัย เพ่ือการ
บริหารงานและการ
บริการประชาชน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย1 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย2 

 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย3 

 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย4 

 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย5 

 

แนวทาง 
การพัฒนา 
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3.4  แผนท่ียุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 / หน้า 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคอนฉิม 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

“ คอนฉิมเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชิดชูวัฒนธรรม เคียงคู่มุ่งสู่อาเซียน 

” 
 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความสุขมวลรวม

เพิ่มขึน้ 

2. ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการได้มาตรฐานและ

ทั่วถึง 

3. พัฒนาเศรษฐกิจของต าบลให้

ขยายตัวส าหรับการสร้างงาน

สร้างรายได้ 
 

4. ประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น

ได้รับการสืบสานให้คงอยู่สืบไป 

 

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ 

 

2. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนน่าอยู่ 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจใน

ระดับชุมชน  

4. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

5. การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ  

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

พลเมืองมีความสุข 

 

2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดย

การบริหารแบบบูรณาการ 

 

3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ สู่อาเซียน 
ควบคู่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

4. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์

ประเพณวีัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แนวทาง 

การพัฒนา 

1. การพัฒนาคนและสังคม

ที่มีคุณภาพ 

 

2. การพัฒนาเมืองและ

ชุมชนน่าอยู ่

3. การพัฒนาเศรษฐกจิใน

ระดับชุมชน  

4. การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม  

5. การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ  

1. การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการด้าน
การศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ 
2. การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข การป้องกันและ
ควบคุมโรค การรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้าน
ร่างกายและจิตใจให้ประชาชนได้
มีสุขภาพแข็งแรง 
3. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิม
โอกาสการมีงานท้า มีรายได้
เพ่ิมขึ้น สามารถด้ารงชีพได้อย่าง
เหมาะสม 
4. การส่งเสริม สืบสานและ
อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีที่ดีงาม 
5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและ
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
 

 

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนสง่และ
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 
2. การพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและอบายมุขในชุมชน 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่น 
 

 

 

 

1.  การพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
อย่างครบวงจร 
2. การส่งเสริมและให้ความรู้ใน
การด้าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล น้้า
เสีย และมลภาวะ 
2. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถการทา้งานของ
บุคลากรให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. การพัฒนาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการ การเงิน การ
คลังและงบประมาณ 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย 
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือ
การบริหารงานและการ
บริการประชาชน 
5. ปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงาน เพ่ือ
รองรับการบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   

 

ยุทธศาสตร์ 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 -  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 

การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค) 

1. จุดแข็ง ( Strength ) 

1. มีบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี 

2. มีขบวนการการประชาคม และประชารัฐ ที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการด าเนิน  

งาน  ทั้งงานของส่วนราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  งานของภาคเอกชน  และภาคประชาชน 

3. ชุมชนมีวัฒนธรรมดีงาม มีการรวมกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอื่น ๆ เพื่อ

เสริมสร้างความสามัคคี มคีวามพยายามที่จะบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งและให้ความร่วมมือต่อทาง

ราชการเป็นอยา่งดี 

4.  เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชากรส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณมาก เช่น ข้าว ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์

และผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 

2. จุดอ่อน (Weak) 

1.  ประชาชนจ านวนมากยงัมีความยากจน และมีปัญหาหนีส้ินมาก 

2.  เส้นทางคมนาคม มีถนนส าหรับคมนาคมขนส่งหลายสาย แต่ส่วนมากจะช ารุดทรุด

โทรมเนื่องจากก่อสร้างมานานท าให้ถนนมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตก ท าให้มีน้ าขังไม่สะดวกใน

การสัญจรไปมา 

3.  แหลง่น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  

4.  ที่ดินทีท่ ากินมจี ากัด ดนิมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า บางแหง่มีปัญหาดินเค็ม 

5.  มีปัญหาการอพยพแรงงานไปท างานในเขตเมือง ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ที่อยูใ่นพื้นที่

มีแต่เดก็และคนชรา 

6.  ประชาชนขาดความรู้ความสามารถในการจดับรหิารจดัการเงนิทุนหรือกลุ่ม  

7.  มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 

8.  มีปัญหาด้านการสาธารสุขมูลฐานยังเข้าไม่ถงึ งบประมาณมจี ากัด 
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3. โอกาส (Opportunity) 

1. มีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าหรับเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหา

ความยากจนทั้งในชนบทและในเมือง  เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านและชมชนเมือง โครงการพักช าระ

หนีเ้กษตรกร โครงหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โครงการธนาคารประชาชน  โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล  

งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ  เป็นต้น  การแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ปัญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ   

2. มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายของรัฐในการกระจายอ านาจ

ให้แก่ทอ้งถิ่น ซ่ึงจะท าให้ทอ้งถิ่นมคีวามพร้อมทั้งอ านาจ หน้าที่ บุคลากร ที่ด าเนินการให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว 

3. มีกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนมากขึ้นซ่ึงจะท าให้ประชาชนได้รับการคุม้ครองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ มากขึ้น 

4. มีพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.  2540  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ  และให้ประชาชนสามารถขอตรวจดูขอ้มูลตา่ง ๆ ได้  ยกเวน้ขอ้มูล

ที่เป็นความลับของทางราชการซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบของประชาชน  

ที่จะร่วมตรวจสอบราชการหนว่ยงานรฐัวสิาหกิจ  และองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  อันท าให้การท างาน

ของส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ  และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  เป็นไปตามหลักการของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วน

ร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุม้คา่ 

4. อุปสรรค (Threat) 

1. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายและงบประมาณจากภาครัฐ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

รัฐบาลบ่อย ประกอบกับองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ และบุคลากร ท าให้

การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า 

2. ประสบปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 

3. กระแสตะวันตกเขา้มามีบทบาทต่อการด าเนนิชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะทาง

สื่อต่าง ๆ ท าให้เยาวชนรับเอาคา่นิยมแบบตะวันตกเขา้มาในการด าเนินวถิีชีวิตม ีท าใหล้ืมวถิีชีวิตท้องถิ่น 

ขาดความพอเพียง กลายเป็นสงัคมบริโภคนิยม ซ่ึงเปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาที่ย่ังยนื 

4. ประชาชนยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการเมืองน้อย

ท าให้การประสานงานระหว่างภาคประชาชนและองคก์รภาครัฐไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร   

5. ตลาดรบัซ้ือผลิตผลทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑบ์างอยา่งไม่เพียงพอ ท าให้ประชาชน

ขายผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้หรือขายได้ในราคา 


