
 

 
 
 
 
 

 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 
 
 การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
  

ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิตัลที่เข้มข้นข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   คนไทยมีศักยภาพและความสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ที่  4   สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
ยุทธศาสตร์ที่  5   เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยา่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย  รับผิดชอบ โปร่งใส  
                      ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

คติพจน์ประจ าชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ความเป็นมา 
 
 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมู ลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 



 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโ ลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ 

 
 



 

ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่
ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทา
ให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิ ด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วย
การมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขัน
และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน 



 

 อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข 

 บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ 
สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด า เนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 

 



 

สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหา
ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิด
การบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจา
กัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์
และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้า งพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจา
เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ 

 
 



 

 
น าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ

ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนา 

ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่
เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุ ขให้กับคนใน
ชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัย 

 
 



 

 
 
 
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ

สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ 

 



 

 
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง

อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 

 



 

 
 
 สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่ าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 

ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

 
 
 



 

 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชา
รัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้ งนี้  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

 
 



 

 
 
 
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)ของเทศบาลต าบลแสลงพัน    
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้น าทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 



 

(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่า
เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ 
๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัว
ของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และ
มาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง 
โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัท
แม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-
๒๕๕๗) 
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศ
ไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง 



 

 
โครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้
สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของ
การด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการ
คลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการ
ขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้น
จากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่ มีรายได้สูง โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ใน
ระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓ , ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ 
ตามล าดับขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ 
 
 



 

 
ความเสี่ยงด้านความม่ันคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการ
ในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยัง
ต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ 
มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น 
ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลาง
และวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น 
อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาด
เฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 



 

 นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ สัดส่วนคน
จนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ 
ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 
๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ ในกลุ่มคนเพียงส่วน
น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 
(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมี
ความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจาย
ทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จาก
การเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบ
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครองทางด้าน
สุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน 
 
 



 

ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็
ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ 
การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
เข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผนต าบล
เพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้า
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ของ
องค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 
๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทาง
การเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท้าลาย
มากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้าง
พังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ
ก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น 
การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลง
รอ้ยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมด
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
 



 

 
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความ
ต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้า
เข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  
(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก 
น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณ
การกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดย
ไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจ
สูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และ
ยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคน
ต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มี
ประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของ
เสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกิน
ค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่
ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ 
ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ
และทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจาก
สาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า 
 



 

สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-
๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุ
สัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่ เพียงพอต่อการบ าบัดน้ า
เสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
สาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภั ย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้ องเร่งแก้ไข สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  
ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมือง
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์
ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมือง
และข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยง 
 



 

ภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์
มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ได ้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% 
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจ
ระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ 
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน 
รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ใน
ระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม 
จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ 
คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง
ประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการ
การแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง 
ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ 
 



 

เพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็น
ร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามาร ถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน
ที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
1.3แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ 
" เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเที่ยว อารยธรรมขอมโบราณ 

เป็นเลิศด้านกีฬา น าสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก " 
 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

 
1.1ประชาชนมรอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
1.2 ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

2.1 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.2 ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม 
       ที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

3.1 มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ 
      ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 
 
 



 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักาาความสงบเรียบร้อย 

 

4.1 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.2 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
4.3 สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
4.4 ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความ 
       ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 

5.1 ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยภาครัฐ 
 
 
 
 

 

 2.1 วิสัยทัศน ์
“โนนคูณน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเกษตรอินทร์ ประชาชนมีส่วนร่วม” 

 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ ที่มาจาก
สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชน ประกอบด้วย น านโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนา
อ าเภอมาบูรณาการเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
สามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้   5   ด้านดังนี้   
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 4. การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.3 เป้าประสงค ์
 1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนนสะพาน ทางเท้า และท่อ/รางระบายน้ าให้ได้มาตรฐาน 
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 2.  ขยายเขตการบริการไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 3.  พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐานและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 4.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจรให้มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย 
 5.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจราจรให้มีประสิทธภาพมีความปลอดภัย 
 6.  พัฒนาการวางผังเมืองให้เป็นระบบเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 7.  ส่งเสิรมการผลิตพืชผลทางการเกษตรและเกษตรอินทร์ทรีย์ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันกับกลุ่ม
ประเทศอาเชียนได ้ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
 



 

 
 8.  ส่งเสริมผลผลิตต่างๆด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานระบบ
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) สามารถเพ่ิมพูนมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ 
 9.  ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและตลาดชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนและเป็นระบบ 
 10. พัฒนาคุณภาพสินค้าแลบริการ มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 11. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
 12. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและท่ัวถึง 
 13. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเชียน 
 14. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย สามารถดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 15.ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ มี
การประสิทธิภาพ มีการติดตามดูแลและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดอย่างเป็นระบบ 
 1.5.ส่งเสริมและพัฒนาการศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 1.6.ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ ให้มีทักษะแข่งขันได ้
 1.7 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุง
ศาสนา 
 1.8  พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 1.9.พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถ ความรู้ และทักษะของบุคลากรให้มีความช านาญและ
ประสิทธิภาพในการปฏิลัติงานและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรปฏิบัติ 
 1.10พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและระบฐานข้อมูลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สามารถแข่งขันกับกลุ่มประเทศอาเชียนได้ 
 1.11ส่งเสริมบุคคลกรภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความรู้ความสามารถเข้าใจในเรื่องการเข้าสู่
ประชาคมอาเชียน (AEC) ได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ 
 1.12ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน กลุ่ม องค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การเมืองและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 1.13สร้างจิตส านักและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.14คุ้มครอง ดูแล จัดการ รักษาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ดินและทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.15พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 1.16อนุรักษ์ป่าไม้และท่ีสาธารณประโยชน์ 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  ๑)  ร้อยละจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐาน 

 ๒)  ร้อยละจ านวนปริมาณการขยายเขตบริการไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะได้ครอบคลุมและทั่วถึง  

 ๓)  ร้อยละจ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
 ๔)  ร้อยละจ านวนการลดลงของการเกิดอุบัติเหตุจารจรทางถนน ผู้บาดเจ็บ และผู้เสี่ยชีวิต  
 ๕)  จ านวนผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และผลผลิตเกษตรเดิมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  



 

 ๖)  จ านวนร้อยละของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ มีรายได้อาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
 ๗)  จ านวนกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยและอัตราการตายด้วยสารพิษตกค้างลดลง  

 ๘)  ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนทีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 ๙)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร (Food 
Safety) 
10)จ านวนร้อยละขอผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับสวัสดิการจาก หน่วยงาน
ภาครัฐ 
11)ร้อยละของประชาชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
12)จ านวนร้อยละของชุมชนที่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่งคง
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 
13)ความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับที่ดีขึ้น 
14)อัตราการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งในชุมชนมีผลที่น่าพอใจทั้งสองฝ่าย 
15)จ านวนเด็กและเยวชน ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ อนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมีความรู้และเท่าทันเพ่ิมมากข้ึน 
16.มีการประยุกต์ใช้ Socialnetwork ในการเปิดตลาดการค้าใหม่ๆเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างมีความรู้และเท่าเพ่ิมมากขึ้น 
17.จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากระธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
18.จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลดน้อยลง 
19.จ านวนทีสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
20.จ านวนการใช้เกษตรอินทรีย์และพลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน 
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 2.6 กลยุทธ ์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการคมนาคม ขนส่ง สิ่งก่อสร้าง 
  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบประปา และแหล่งน้ า  
  แนวทางท่ี 3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า-ไฟส่องสว่าง 
  แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 
 
 
 



 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
  แนวทางท่ี 3 การช่วยเหลือ จดัสวัสดิการ คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ 
  แนวทางท่ี 4 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน/
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  แนวทางท่ี 5 ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความอบอุ่นในครอบครัว 
  แนวทางท่ี 6 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบ
แนวทางท่ีถูกต้องดีงาม 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  แนวทางท่ี 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  แนวทางท่ี 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริการที่ดี 
  แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการสร้างส านึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

5. การพัฒนาด้านด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
  แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแผนบริหารจัดการขยะ  และแผนบริหารจัดการทรัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานการเกษตร 
  10) แผนงานการพาณิชย์ 
  11)แผนงานงบกลาง 
 



 

 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) และTrend  
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิ
เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่
ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิด
ให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และ
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไก 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์



 

 
 
ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลา
ที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น 
จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและ
ประชาคม 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค )
  
จุดแข็ง ( Strength ) 
 1.ระบบการบริหาร 
 - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ 
 - มีการมอบอ านาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถน าระบบข้อมูล
มาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
 
 3. อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตราก าลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกบัโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
 
 4. การเงิน งบประมาณ 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการท าการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
 - กฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจนรวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
 -  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 -อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการของ
ประชาชน 

โอกาส(Opportunity) 

- เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ า  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการ 

   พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  

- เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอ าเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 

   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจ า 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 

- กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 

    การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

- การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  

ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามัน
เฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการ
ผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการ
ประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
  



 

 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) 
จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการใน 
ประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
ก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลั งของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและ
การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนา
ไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
รอ้ยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้
เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ



 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการ
พัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากข้ึน นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
 



 

 
 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและ
การค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลาย
ประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมา
เป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) 
ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรั บ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 



 

 
 
  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความ
แห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน 
เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 



 

 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ พ.ศ.๒๕61-2564 
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ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรบัสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
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เศรษฐกิจ
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สังคมไทย 
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และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 
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ศรีสะเกษ 

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้

พ่ึงตนเองและ
แข่งขันได้ 

การเสริมสร้างสังคมที่
เข้มแข็งและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดี 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงและรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาบริหารจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร ภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ด ี

สง่เสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อปท. 

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน  

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี

 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
ความเขม้แขง็ของ

ชุมชน 

การพัฒนาด้านการ
อนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

พัฒนาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ

สู่ความต้องการของ
ตลาด 

พัฒนาคุณภาพการ
ท่องเท่ียวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

พัฒนาระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการธรุกจิการค้า

และเพ่ิมมูลค่าการค้า
ชายแดนครบวงจรและได้

มาตรฐานสากล 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐทีม่ี
ประสิทธิภาพ 



 

 

ยุทธศาสตร์  อบต.โนนคูณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

อปท. 
(มี 5 ยุทธ) 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการบริหาร

จัดการที่ดี 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีน้ าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
การคมนาคมมีความสะดวก

รวดเร็ว ปลอดภัย 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 2 
พัฒนาวางผังเมืองให้เป็น

ระบบเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพปลูกผักปลอด

สารพิษ 
 
  

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

 

กลยุทธท่ี๑๑ 
 

กลยุทธท่ี ๑๒ 
 

กลยุทธท่ี๑๐  

แผนงานท่ี ๘ 

 

แผนงานท่ี ๙ 
จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานท่ี ๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพียงพอ ส่งเสรมิ
การออม สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริการด้าน

สาธารณสุขของผู้สูงอายุ 
คนพิการ อย่างทั่วถึง 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
จ านวนขยะมูลฝอยและ

สิ่งกฏิกูลน้อยลง 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี

ท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน

สวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมทุกความ

ต้องการ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 

 

เป้าประสงค์ที่ 3 
ร้อยละของประชาชนทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา
และการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการ
คมนาคม ขนส่ง 

สิ่งก่อสร้าง 

พัฒนาระบบประปา 
และแหล่งน้ า 

พัฒนาระบบไฟฟ้า-ไฟ
ส่องสว่าง 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 



 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม

อาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยว 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 

 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสุขภาพและงาน
บริการสาธารณสุข 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬา 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

 

 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรั กษ าความสงบ
เรี ย บ ร้ อ ย แ ล ะส ร้ า ง
ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ข อ ง
ชุมชน 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

การช่วยเหลือ  จัด
สวัสดิการ คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ 

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง

แวดล้อม 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

 

 
 
 
 
 

หน้านี้ม่เอา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรและพัฒนา

ศักยภาพเพื่อการบริการ
ที่ด ี

เสริมสร้างการสร้าง
ส านึกประชาธิปไตยและ

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
สื่อและการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

จ านวน 
 

โครงการ 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

 

 
 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy  Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 
Strategy  Map 

“โนนคูณน่าอยู่ ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมเกษตรอินทร์ ประชาชนมีส่วนร่วม” 

 

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ

ที่ด ี
 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ทรพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ประชาชนมีน้ าสะอาด
เพียงพอต่อการอุปโภค

บริโภค 
 
 เป้าประสงค์ที่ ๒ 

การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

 
 เป้าประสงค์ที่ ๓ 

ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ปราศจากมลพิษ เป็นเมืองที่น่าอยู่ 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภาพปลูกผักปลอด
สารพิษ 

 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพียงพอ ส่งเสริม
การออม สร้างเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
การบริการด้าน

สาธารณสุขของผู้สูงอาย ุ
คนพิการ อย่างทั่วถึง 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการศึกษาให้

เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพกา้วทัน

เทคโนโลยี 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณี

ท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน

สวัสดิการสังคมให้
ครอบคลุมทุกความ

ต้องการ 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
 

เป้าประสงค์ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการคมนาคม 
ขนส่งและสิ่งแวดล้อม 

 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

 
 

แผนงานการศึกษา 

 
 

กลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบประปา 

การพัฒนาระบบไฟฟ้า-ไฟ
ส่องสว่าง 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและพัฒนาแระกบ
อาชีพและการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสุขภาพและการ
บริการสาธารณสุข 

ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้
สื่อสารการเรียนการสอน 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี 

การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

การช่วยเหลือการจัด
สวัสดิการคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 

เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
และการพัฒนาศักยภาพเพื่อ

การบริการที่ดี 

การสร้างส านึก
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
สื่อและการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสาร 

แผนงาน 
แผนงาน

สาธารณสุข 

 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 แผนงานการเกษตร 

 
 

แผนงานการพาณิชย ์

 
 

แผนงานงบกลาง 

 
 


