
๑ 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาทองถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานแผนและงบประมาณ  

เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน  

 

 

 

 

 



๒ 

 

คํานํา 
 

  เนื่องดวยพระราชบัญญัตเิทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  

มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ไดกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  มอีํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  และตามพระราช 

กฤษฏกีาวาดวยการบรหิารงานจังหวดัและกลุมจังหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 19 วรรคสาม  

กําหนดใหเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีละประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการดําเนนิกจิการของจังหวัดและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของตอง

สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว ประกอบกับระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการบรหิารเชิงพื้นที่แบบ

บรูณาการ พ.ศ.2560 ขอ 7 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมี

ระยะเวลาหาป ดังนัน้ เพื่อใหแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพฒันากลุมจังหวดั สามารถบรูณาการแผนงานและงบประมาณไดอยางมปีระสทิธภิาพ เกดิประโยชนสงูสดุ จึง

ไดกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่นมรีะยะเวลาหาป (พ.ศ.2561-2565)  

  เพือ่ใหการดาํเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายดงักลาว   จึงตองจัดทาํแผนพฒันาทองถิน่       (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมที่จะนําไปสูการ

ปฏบิัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  ตามนโยบาย

ที่คณะผูบรหิารหวังที่จะทําใหเกดิการพัฒนาในทองถิ่น 

  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มปีระสทิธภิาพและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอยางแทจรงิตอไป 

 

        เทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน   

 

  

  

  

  

  



๓ 

 

สวนที่ ๑สวนที่ ๑  

 

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  ไดรับความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง

ขนาดเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนจากขนาดเล็กเปนเทศบาลขนาดกลาง  ตามมตคิณะกรรมการพนักงาน

เทศบาลจังหวดัชุมพรในการประชุมคร้ังที ่9/2553  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2559  มผีลบงัคบัใชตั้งแตวนัที ่ 

27  กันยายน  2553  พื้นทีป่ากน้าํหลงัสวน  ไดตั้งอยูปากแมน้าํหลงัสวน  และชายฝงทะเลอาวไทย  หางจากตวั

อําเภอหลังสวนประมาณ 9 กโิลเมตร  สวนใหญประกอบอาชีพชาวประมง  เมือ่คร้ังอดตีเคยเปนทีต่ั้งของดาน

ศุลกากร  รวมทั้งบนัทกึจากประวตัศิาสตร  เมือ่คร้ังพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เสดจ็พระราช

ดาํเนนิทางชลมารค ประพาสหัวเมอืงภาคใตและแหลมมาลาย ูพ.ศ.2432 (ร.ศ.108) พ.ศ.2441(ร.ศ.117) 

และ พ.ศ.2452 (ร.ศ.128) เสด็จเยี่ยมพสกนกิร  ที่เมอืงหลังสวน และปากน้ําหลังสวน  

๑. ดานกายภาพ 

 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมูบานหรอืชุมชนหรอืตําบล  

ท่ีตั้งของหมูบานในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน  ประกอบดวย 

     หมูที ่ ๑   บานบางสมบรูณ  หมูที ่ ๔  บานหนิสามกอน 

      หมูที ่ ๒   บานทัพชัย   หมูที ่ ๕  บานหนองไทร 

  หมูที ่ 3  บานหัวกรัง    หมูที ่ 6  บานทุงลาง 

       ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน มทีั้งสิ้น  9  ชุมชน ประกอบดวย 

1. ชุมชนที่ 1 ชุมชนอยูดมีสีขุ   ประกอบดวยพื้นที ่หมูที ่1 และหมูที ่3 บางสวน  

2. ชุมชนที่ 2 ชุมชนรมิคลองบานบางสมบรูณ  ประกอบดวยพื้นที ่ หมูที ่1  

3. ชุมชนที่ 3 ชุมชนสวางมนัสพัฒนา  ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่1,หมูที ่3 และหมูที ่6  

บางสวน 

4. ชุมชนที่ 4 ชุมชนบานหัวกรังชายทะเล  ประกอบดวยพื้นที ่หมูที ่3  

5. ชุมชนที่ 5 ชุมชนหัวกรังรมเย็น  ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 3  

6. ชุมชนที่ 6 ชุมชนดาวเรอืงเขมแขง็  ประกอบดวยพื้นที ่หมูที ่3 และ หมูที ่4  

บางสวน 

7. ชุมชนที่ 7 ชุมชนบานหนองไทรรวมใจ ประกอบดวย หมูที ่2 บางสวน,หมูที ่4  

บางสวน,หมูที ่5 และ หมูที ่6 บางสวน 

8. ชุมชนที่ 8 ชุมชนบานหนิสามกอน  ประกอบดวย หมูที ่4 บางสวน และ หมูที ่3  

9. ชุมชนที่ 9 ชุมชนทุงลาง-ทัพชัยพัฒนา ประกอบดวย หมูที่ 6,หมูที ่1  บางสวน 

และ หมูที ่2 บางสวน 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 



๔ 

 

สํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน  

       (ปจจุบันเปนเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันท่ี  27  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕3)  

              ตั้งอยูที ่ 630  หมู  3  ตาํบลปากน้ํา  อาํเภอหลังสวน  จังหวดัชุมพร 

๑.๒  ลักษณะภูมปิระเทศ 

  ภูมปิระเทศของเทศบาล ตําบลปากน้ําหลังสวน มลีักษณะ เปนที่ราบลุมต้ังอยูชายฝงทะเลอาวไทย   

และมแีมน้ําหลังสวนไหลลงสูทะเล   

 ๑.๓  ลักษณะภูมอิากาศ 

ลักษณะอากาศมลีักษณะรอนช้ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งม ี๒ ฤดกูาล  คอื  ฤดรูอน 

และฤดูฝน  มฝีนตกตลอดป 

 

๑.๔ ลกัษณะของดนิ 

  

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดดนิตําบลปากนํ้า 



๕ 

 

 

คาคณุสมบัตทิางเคมีกลุมชุดดนิที ่6 
 

กลุมดนิเหนียวในท่ีลุมตํ่าไดแกชุดดนิเชียงราย (Cr) ชุดดนิ บางนารา (Ba) สุไหงโกลก (Gk) แกลง (Kl)  คลองขุด (Kut) 

มโนรมย (Mn)  นครพนม (Nn) ปากทอ (Pth) พะวง (Paw) พัทลุง (Ptl) สตูล (Stu) ทาศาลา (Tsl) และ วังตง (Wat) 
 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถงึคอนขางราบเรียบ 

ความลาดชัน : 0-2%  

เนือ้ดนิ - ดนิบน : ดนิรวนเหนียวปนทรายแปง 

  - ดนิลาง : ดนิเหนียว หรือดนิเหนียวปนทรายแปง 

ความลกึ : ดนิลกึมาก 

การระบายน้ํา : เลว 

การซาบซมึน้าํ : ชา 

การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ : ชา 

      

 
บรเิวณที่พบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   หนาตัดดนิ 
 

    
 

 

คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ 

 อนิทรยีวัตถุ 

(เปอรเซ็นต) 

ฟอสฟอรสั 

(P2O๕) 

(สวนตอลานสวน) 

โพแทสเซยีม 

(K2O) 

(สวนตอลานสวน) 

ความเปนกรดเปนดาง 

(pH) 

ดินบน 1.3 3.4 51.3 5.5-6.5 

ดินลาง 0.8 2.6 44.7 4.5-5.5 

หมายเหตุ : * เปอรเซ็นตไนโตรเจน มคีาเทากับเปอรเซ็นตอนิทรียวัตถxุ 0.05 

พชืพรรณและการใชประโยชน  :  ใชประโยชนในการทํานา 

ขอจํากัดในการใชประโยชน :  มนํ้ีาทวมและแชขังในฤดูฝน 

 

 



๖ 

 

 

คาคณุสมบัตทิางเคมีกลุมชุดดนิที ่13 
 

กลุมดนิเลนเคม็ชายทะเลในท่ีลุมตํ่าท่ีมศัีกยภาพกอใหเกดิเปนดนิกรดกาํมะถนัไดแกชุดดนิตะกัว่ทุง (Tkt) และบางปะกง (Bpg) 
 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถงึคอนขางราบเรียบ 

ความลาดชัน : 0-2%  

เนือ้ดนิ - ดนิบน : ดนิรวนปนทรายแปงถงึดนิเหนียว 

  
- ดนิลาง : ดนิรวนปนดนิเหนียว และมเีศษพชืกาํลังสลายตัวปะปน

อยู 

ความลกึ : ดนิลกึมาก 

การระบายน้ํา : เลวมาก 

การซาบซมึน้าํ : ชา 

การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ : ชา 

     

 

บรเิวณที่พบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาตัดดนิ 
 

   
 

คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ 

 อนิทรยีวัตถุ 

(เปอรเซ็นต) 

ฟอสฟอรสั 

(P2O๕) 

(สวนตอลานสวน) 

โพแทสเซยีม 

(K2O) 

(สวนตอลานสวน) 

ความเปนกรดเปนดาง 

(pH) 

ดินบน 6.5 15.5 820.0 6.0-8.0 

ดินลาง 10.5 15.9 831.2 6.0-8.0 

หมายเหตุ : * เปอรเซ็นตไนโตรเจน มคีาเทากับเปอรเซ็นตอนิทรียวัตถxุ 0.05 

พชืพรรณและการใชประโยชน  :  เปนปาชายเลน แตปจจบัุนบางพื้นท่ีดดัแปลงมาใชทําเปนนาเลี้ยงกุง เลี้ยงปลา  

ขอจํากัดในการใชประโยชน :  1) มนํ้ีาทวมขงัตลอดปไมเหมาะสมท่ีจะปลูกพชืนํ้าทะเลทวมถงึเปนประจาํ 

                                         ๒) ดนิเคม็จดัมากเมือ่อยูในสภาพเปยก และการระบายนํ้าเลว 

 

 

 

 



๗ 

 

 

คาคณุสมบตัทิางเคมีกลุมชุดดนิที ่16 
 

 

กลุมดนิทรายแปงในท่ีลุมตํ่าไดแกชุดดนิลําปาง (Lp)  ศรีเทพ (Sri) หนิกอง (Hk) เกาะใหญ(Koy) พานทอง (Ptg) และตากใบ (Ta)  

 
 

สภาพพื้นที่ : ราบเรียบ ถงึคอนขางราบเรียบ 

ความลาดชัน : 0-2%  

เนือ้ดนิ - ดนิบน : ดนิรวนปนทรายแปง ถงึดนิรวนเหนียวปนทรายแปง 

  
- ดนิลาง : ดนิรวนเหนียวปนทรายแปง และเหนียวขึ้นตามความ

ลกึ 

ความลกึ : ดนิลกึมาก 

การระบายน้ํา : เลว 

การซาบซมึน้าํ : ชา 

การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ : ชา 

      

 

บรเิวณที่พบ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

หนาตัดดนิ 
 

    
 

 

 

คุณสมบัติทางเคมีที่สําคัญ 

 อนิทรยีวัตถุ 

(เปอรเซ็นต) 

ฟอสฟอรสั 

(P2O๕) 

(สวนตอลานสวน) 

โพแทสเซยีม 

(K2O) 

(สวนตอลานสวน) 

ความเปนกรดเปนดาง 

(pH) 

ดินบน 3.8 13.7 44.4 5.0-6.0 

ดินลาง 2.3 9.2 32.7 4.5-5.5 

หมายเหตุ : * เปอรเซ็นตไนโตรเจน มคีาเทากับเปอรเซ็นตอนิทรียวัตถxุ 0.05 

พชืพรรณและการใชประโยชน  :  ใชประโยชนในการปลูกพชืไรและพชืผกั  

ขอจํากัดในการใชประโยชน :  มนํ้ีาทวมและแชขงัในฤดูฝน  สวนในฤดูแลงสามารถใชปลูกพชืไรและพชืผกัได ถามแีหลงนํ้าเพยีงพอ 

 

 

 



๘ 

 

 
 

คาคณุสมบัตทิางเคมีกลุมชุดดนิที ่32 

กลุมดนิรวนหรือดนิทรายแปงละเอียดในท่ีดอนไดแกชุดดนิลําแกน (Lam) รือเสาะ (Ro) และตาขุน (Tkn) 

 

สภาพพื้นท่ี : บริเวณสันดนิริมนํ้า ลูกคลืน่ลอนลาดเล็กนอย 

ความลาดชัน : 2-3%  

เนื้อดนิ - ดนิบน : ดนิรวนปนทรายแปง 

  - ดนิลาง : ดนิรวนเหนียวปนทรายแปง 

ความลกึ : ดนิลกึมาก 

การระบายนํ้า : ด ี

การซาบซมึนํ้า : ปานกลางถงึเร็ว 

การไหลบาของนํ้าบนผวิดนิ : ปานกลาง 

      

 

บริเวณท่ีพบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทางเคมท่ีีสําคัญ 

 อินทรียวตัถุ 

(เปอรเซน็ต) 

ฟอสฟอรัส 

(P2O๕) 

(สวนตอลานสวน) 

โพแทสเซยีม 

(K2O) 

(สวนตอลานสวน) 

ความเปนกรดเปนดาง 

(pH) 

ดินบน 1.3 16.6 83.9 5.5-6.0 

ดินลาง 0.8 15.3 60.0 4.5-5.5 

หมายเหตุ : * เปอรเซ็นตไนโตรเจน มคีาเทากับเปอรเซ็นตอนิทรียวัตถxุ 0.05 

พชืพรรณและการใชประโยชน  :  สวนผลไม, กาแฟ ,พชืผัก และยางพารา 

ขอจํากัดในการใชประโยชน :  อาจมนํ้ีาทวมฉบัพลันบริเวณน้ีในฤดูน้าํหลาก 

 

 

            หนาตัดดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 



๙ 

 

คาคณุสมบัตทิางเคมีกลุมชุดดนิที ่43 
 

 

กลุมดนิทรายในท่ีดอนไดแกชุดดนิบาเจาะ (Bc) ดงตะเคยีน (Dt) หัวหนิ (Hh) หลังสวน (Lan) ไมขาว (Mik) พัทยา (Py) ระยอง (Ry) 

และสัตหบี (Sh) 
 

สภาพพื้นที่ : คอนขางราบเรียบถงึลูกคลืน่ลอนลาดเล็กนอย 

ความลาดชัน : 1-3%  

เนือ้ดนิ - ดนิบน : ดนิทรายปนดนิรวน 

  - ดนิลาง : ดนิทรายปนดนิรวน 

ความลกึ : ดนิลกึ 

การระบายน้ํา : คอนขางมากเกนิไป (somewhat excessively drained)  

การซาบซมึน้าํ : เร็ว 

การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ : เร็วถงึปานกลาง 

      

 

บรเิวณที่พบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทางเคมท่ีีสําคัญ                                                                          หนาตัดดนิ 

 อินทรียวตัถุ 

(เปอรเซน็ต) 

ฟอสฟอรัส 

(P2O๕) 

(สวนตอลานสวน) 

โพแทสเซยีม 

(K2O) 

(สวนตอลานสวน) 

ความเปนกรดเปนดาง 

(pH) 

ดินบน 0.7 2.1 20.7 6.0-7.0 

ดินลาง 0.4 1.3 18.8 6.5-7.0 

หมายเหตุ : * เปอรเซ็นตไนโตรเจน มคีาเทากับเปอรเซ็นตอนิทรียวัตถxุ 0.05 

พชืพรรณและการใชประโยชน  :  ใชประโยชนในการปลูกพชืไรและพชืผกั  

ขอจํากัดในการใชประโยชน :  ลักษณะเนื้อดนิเปนทรายจดัปริมาณอินทรียวัตถตุ่าํทําใหความสามารถอุมนํ้า

และดูดซบัธาตุอาหารใหนอยหากฝนท้ิงชวงจะเกดิการขาดแคลนนํ้าได  เนือ่งจากมพีื้นท่ีลาดชันอาจเกดิการกรอน

ของหนาดนิได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 



๑๐ 

 
 

คาคณุสมบัตทิางเคมี กลุมชุดดนิที ่62 

 

 
 

สภาพพื้นที่ : ประกอบดวยพื้นท่ีภเูขาและเทือกเขา 

ความลาดชัน : >35%  

เนือ้ดนิ - ดนิบน : ไมแนนอนขึ้นอยูกบัชนิดของหนิตนกาํเนิด 

  - ดนิลาง : ไมแนนอน 

ความลกึ : ไมแนนอน 

การระบายน้ํา : ดปีานกลางถงึด ี

การซาบซมึน้าํ : -  

การไหลบาของน้ําบนผิวดนิ : เร็ว 

      

 

บรเิวณที่พบ 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

คุณสมบัติทางเคมท่ีีสําคัญ                                                                           

 Total N (%) Avail P (PPm) Avail K (PPm) pH ความอุดมสมบูรณ 

ดินบน - -  - - 

ดินลาง - -  - - 

 

พชืพรรณและการใชประโยชน  :  สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไม  

ขอจํากัดในการใชประโยชน :  มคีวามลาดชันสูงมาก  จะทําใหเกดิการชะลางพังทลายสูงมาก 

 

แหลงที่มา  :   สํานักงานเกษตรอําเภอหลังสวน 

 

 

 

หนาตัดดนิ 



๑๑ 

 

๑.๕  ลักษณะของแหลงนํ้า 

  แหลงน้าํทีใ่ชสาํหรับ  อปุโภค-บรโิภค  แยกเปนแหลงน้ําที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ   แหลงน้าํกอสราง

ขึ้นใหม  และน้าํประปา  เพือ่ใหเพยีงพอกับการอุปโภคและบรโิภคของประชาชน  รายละเอยีดดงันี้ 

    -  แหลงน้าํตามธรรมชาต ิ   ไดแก  แมน้าํหลงัสวน  สระหนองคลา  

  -  แหลงน้าํทีส่รางขึ้น   ไดแก  บอน้าํตื้น  และบอบาดาลตามบานเรอืน 

  -  แหลงน้าํประปา   มทีกุครัวเรอืนโดยใชน้าํประปาจากการประปาสวนภูมภิาคอาํเภอหลงัสวน  

ตั้งอยูทีต่าํบลขนัเงิน   อาํเภอหลงัสวน   จังหวดัชุมพร       ซึง่นาํน้าํจากแมน้าํหลงัสวนมาผลติใหประชาชนได

อุปโภค – บรโิภค 

๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม 

  ในเขตเทศบาลไมมปีาไม  แตมตีนไมทีช่าวบานปลกูลกัษณะของไม เศรษฐกจิ  เชน ปาลมน้าํมัน  

มะพราว  ยาง  มังคดุ  เงาะ  เปนตน    

๒. ดานการเมอืง/การปกครอง  

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนประกอบดวยหมูบาน   มทีั้งหมด  ๖  หมูบาน  9 ชุมชน  ประชาชน

ใหความรวมมอืดานการเลอืกตัง้เปนอยางด ี เชน  การเลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาล ในป พ.ศ. ๒๕๕ 5  ประชาชน

มาใชสทิธเิลอืกตั้ง จํานวนผูมาใชสทิธเิลอืกตั้งนายกเทศมนตร ี 3,246  คน  จากผูมสีทิธเิลอืกตั้งทั้งสิ้น   5,156  

คน  คดิเปนรอยละ   62.95 จํานวนผูมาใชสทิธเิลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 1)  ๑,661 คน จากผูมสีทิธิ

เลอืกตัง้ (เขต 1) ทั้งสิ้น 2,619 คน  คดิเปนรอยละ  63.42   ผูมาใชสทิธเิลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (เขต 2)  

๑,585 คน จากผูมสีทิธเิลอืกตั้ง  (เขต 1) ทั้งสิ้น 2,537  คน  คดิเปนรอยละ  62.48 ปญหาตางๆ ทีเ่กดิขึ้น

เทศบาลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล   ในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทกุคร้ังทีเ่ทศบาลจัดขึ้น มปีระชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมทั้งแสดง

ความคดิเห็นทีห่ลากหลาย  สงผลใหเทศบาลดาํเนนิงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและ

มสีวนรวมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้   เทศบาลไดจัดโครงการอบรมศกึษา  ดูงาน   ของคณะผูบรหิาร   

สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล   อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอืน่ๆ สาํหรับประชาชนอกีหลาย

โครงการ  เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาเทศบาลใหเจรญิเทาเทยีมกับเทศบาลอื่นๆ และ

เทศบาลมโีครงการจัดซื้อเครือ่งมอืเครือ่งใชในการปฏบิตังิานใหทนัสมัยและมปีระสทิธภิาพ   โครงการบาง

โครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจํากัดดานงบประมาณ  มอีัตรากําลังพนักงานเทศบาลจํากัด ไมเพยีงพอตอการ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในดานบรกิาร  โดยเทศบาลแบงเขตการปกครอง  ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๒.๑ เขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไดเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล เมื่อวันที่  7

มกราคม  2500 ตามประกาศราชกจิจานุเบกษา  ฉบับพเิศษ  เลมที่ 74  ตอนที่ 4  หนาที ่ 17  ลงวนัที ่ 7  

มกราคม  พ.ศ. 2500  ประกอบดวยพื้นที ่ หมูที ่1 และหมูที ่ 3   ของตําบลปากน้ํา  อําเภอหลังสวน  รวมพื้นที่ 

1.208 ตารางกโิลเมตรการบรหิารงานสุขาภิบาลอยูภายใตการกํากับของฝายปกครองโดยมนีายอําเภอหลังสวน

เปนประธานกรรมการสุขาภิบาล  ปลัดอําเภอเปนปลัดสุขาภิบาล  และมตีัวแทนชุมชนเปนกรรมการสุขาภิบาล 

จํานวน  9  คน  รวมเปนระยะเวลา 42 ป  จึงไดรับการเปลีย่นแปลงฐานะจากสขุาภิบาลปากน้าํหลงัสวน เปน

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม   พ.ศ. 2542  ตามประกาศราชกจิจานเุบกษา  เลมที ่ 

116  ตอนที่  9 ก  ลงวนัที ่ 24  กมุภาพนัธ  พ.ศ.  2542  และรองประธานกรรมการสขุาภิบาลใน ขณะนัน้ คอื 

นายเจด็จ  เกตากุล ไดรับการแตงตัง้ใหเปนนายกเทศมนตรตีําบลปากน้ําหลังสวนคนแรก  และในป พ.ศ. 2547  ได

มกีารเลอืกตัง้นายกเทศมนตรโีดยตรงจากประชาชนเปนครัง้แรก  ตอมาองคการบรหิารสวนตําบลปากน้ําหลังสวน 

ซึ่งมเีขตพื้นที่ของตําบลปากน้ําที่อยูนอกเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนเดมิ  ประกอบดวยหมูที่  2,  4,  5  

และ หมูที ่ 6  ไดบรูณาการรวมกบั เทศบาลตาํบลปากน้าํหลงัสวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง รวม

องคการบรหิารสวนตําบลกับเทศบาล เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  พ.ศ.  2547 เปนเขตพื้นที่เทศบาลตําบลปากน้ํา

หลงั สวนทั้งตาํบลปากน้าํ  รวมพื้นทีท่ั้งหมด  8.618  ตารางกโิลเมตร  หรอืประมาณ  5,386  ไรและ

เปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลจากขนาดเล็กเปนเทศบาลขนาดกลาง  ตามประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  

เรือ่ง การเปลีย่นแปลงขนาดเทศบาล  ตามมตคิณะกรรมการพนกังานเทศบาลจังหวดัชุมพรในการประชุมคร้ังที ่

9/2553  เมื่อวันที่  24  กันยายน  2553  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงขนาดเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนจาก

ขนาดเล็กเปนเทศบาลขนาดกลาง  โดยมผีลบังคับใชตัง้แตวันที่  27  กันยายน  2553 และ จัดตัง้ชุมชนทัง้หมด 

9 ชุมชน ตามประกาศเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ลงวันที่  6  สงิหาคม 2561 

        อาณาเขตของเทศบาลตาํบลปากนํ้าหลังสวน 

ดานเหนือ  

  ตัง้แตหลักเขตที่ 1    ไปทางทศิตะวันออก      ตามเสนแบงเขตระหวางตําบลปากน้ํากับตําบลบาง

น้ําจดื  อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมแีนวเขตเริ่มตนจากชายเขาทัพชัยไปทางทศิตะวันออกผานโรงเรยีน

ปากน้าํหลงัสวนวทิยา  ผานทางหลวงชนบทบรเิวณพกิดั NM  150016  สิ้นสุดหลักเขตที่  2  ที่ทะเลอาวไทย  

บรเิวณพกิัด NM  170015  รวมระยะทางดานทศิเหนอืประมาณ 2,000  เมตร 

ดานตะวนัออก  

  จากหลกัเขตที ่ 2  ไปทางทศิใตเลยีบชายฝงทะเลอาวไทยถงึบรเิวณปากน้าํแมน้าํหลงัสวนตดิตอ

กับตําบลบางมะพราว  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  3  บรเิวณพกิดั  NM  176993  รวมระยะทางดานทศิตะวันออก

ประมาณ  2,500  เมตร 

 

 

 

 



๑๓ 

 

ดานใต  

  จากหลกัเขตที ่ 3  ไปทางทศิตะวันตกตดิตอกับตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  

โดยมแีนวเขตเริ่มตนจากปากแมน้ําหลังสวนไปทางทศิตะวันตก  โดยใชกึ่งกลางแมน้ําหลังสวนเปนแนวแบงเขต

ระหวางตําบลปากน้ํากับตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  สิ้นสุดที่หลักเขตที่  4  ทาง 

ทศิใตเขาทัพชัยจดแมน้ําหลังสวนตดิตอเขตตําบลแหลมทราย  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  บรเิวณพกิัด  NM 

146002   ใชหลักเขตรวมกับตําบลแหลมทราย  อําเภอ หลงัสวน  จังหวดัชุมพร   รวมระยะทางดานทศิใต

ประมาณ  5,000   เมตร 

ดานตะวันตก  

  จากหลกัเขตที ่ 4  ไปทางทศิเหนอืตามแนวแบงเขตระหวางตําบลปากน้ํากับตําบลแหลมทราย  

อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  เลยีบเชิงเขาทัพชัยทางทศิตะวันออก  บรรจบหลักเขตที่  1  บรเิวณพกิดั  NM  

150016   รวมระยะทางดานทศิตะวนัตกประมาณ   1,500   เมตร 

๒.๒ การเลอืกตั้ง 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลปากน้ําหลังสวน  สวนใหญรวมกจิกรรมทางการเมอืงเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยงัมสีวนรวมในการบรหิารงาน  การชวยเหลอืงานเทศบาล เสนอแนะในกจิกรรมของ

เทศบาลในการดาํเนนิงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพฒันาเทศบาลประชุมประชาคมแกไข

ปญหา ฯลฯ   

จํานวนผูมสีทิธเิลอืกตัง้ (ขอมูลเมื่อวันท่ี  30  มถุินายน  พ.ศ. ๒๕๕5)   

   -  จํานวนผูมสีทิธเิลอืกตัง้นายกเทศมนตร ี   5 ,156     คน 

  -  จํานวนผูมสีทิธเิลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(เขต ๑) 2,619     คน 

  -  จํานวนผูมสีทิธเิลอืกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(เขต 2) 2,537     คน 

  จํานวนผูมาใชสทิธเิลอืกตั้ง  คร้ังลาสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จํานวนผูมาใชสทิธเิลอืกตัง้นายกเทศมนตรี  3,246  คน  จากผูมสีทิธเิลอืกต้ังทั้งสิ้น  5,156  

คน  คดิเปนรอยละ  62.95   

  -  จํานวนผูมาใชสทิธเิลอืกต้ังสมาชิกสภาเทศบา ล  3,246 คน จากผูมสีทิธเิลอืกตั้งทั้งสิ้น  

5,156  คน  คดิเปนรอยละ  62.95 

ปจจุบันนายกเทศมนตรแีละสมาชกิมาจากคําสั่ง คสช.  และปจจุบันยังไมมกีารเลอืกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  

๓.๒ ชวงอายแุละจํานวนประชากร 

สถติจํิานวนประชากรเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ณ วันสิ้นป 

ชวงอายุ (ป) 
ป  2559 (คน) ป  2560 (คน) ป  2561 (คน) 

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม 

ต่าํกวา 1 ป 31 21 52 22 28 50 27 19 52 

1 – 5 156 150 306 171 146 317 161 144 305 

6 – 10 180 170 350 160 162 322 160 148 308 

11 – 15 210 204 414 217 187 404 217 186 403 

16 – 20 214 187 401 201 197 398 196 201 397 

21 – 25 187 201 388 198 205 403 192 197 389 

26 – 30 215 215 430 223 213 436 221 214 435 

31 – 35 267 253 520 242 240 442 221 229 450 

36 – 40 270 257 527 270 263 533 265 255 520 

41 – 45 248 266 514 256 252 508 262 250 512 

46 - 50 262 256 518 254 257 511 256 250 506 

51 - 55 253 283 536 262 284 546 257 286 543 

56 – 60 211 214 425 217 225 442 236 241 477 

มากกวา 60 ป 614 714 1,328 627 734 1,361 632 738 1,370 

รวม 3,318 3,391 6,709 3,337 3,409 6,746 3,303 3,358 6,661 

                                      ทีม่า  :  สํานักทะเบยีนทองถิ่นเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน (งานทะเบยีนราษฎรฯ)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

  การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน   

  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน   ตามโครงการถายโอนกจิกรรมการจัด

การศกึษากอนประถมศึกษา  (อนุบาล  3  ขวบ)    

 ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

เด็กเล็ก    25 25 50 

ครู 1 3 4 

ผูชวยครูผูดูแลเด็ก - 4 4 

      ทีม่า :กองการศกึษาปการศกึษา 2562 

อัตราเฉลีย่ครูและผูชวยครูผูดูแลเด็กจาํนวน ๑  คน ตองดูแลเด็กเล็กจํานวน   6  คน 

 

-  โรงเรยีนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  จํานวน  1   แหง   คอื โรงเรยีนวดั

สวางมนสั    ทําการสอนตัง้แต  ช้ันอนุบาล 1  ถงึ  ช้ันประถมศกึษาปที ่6 

ระดับช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

อนุบาล 2 

อนุบาล 3 

ประถมศึกษาปท่ี1 

ประถมศึกษาปท่ี2 

ประถมศึกษาปท่ี3 

ประถมศึกษาปท่ี4 

ประถมศึกษาปท่ี5 

ประถมศึกษาปท่ี 6 

24 

45 

43 

33 

19 

31 

40 

30 

28 

34 

29 

28 

29 

26 

28 

30 

52 

79 

72 

61 

48 

57 

68 

60 

รวม 265 232 497 

                ทีม่า :  โรงเรยีนวดัสวางมนสั  ปการศกึษา  2562 

จํานวนครูทั้งหมด    29 คน อัตราเฉลี่ยครู 1  คนตอนกัเรยีน    19  คน 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

-  โรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษา  จํานวน  1  แหง  คอื  โรงเรยีนปากน้าํหลงัสวนวทิยา ทาํการสอน

ตั้งแตช้ันมัธยมศึกษาปที ่ 1  -  6 

ระดับช้ัน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 

มัธยมศึกษาปท่ี  1 

มัธยมศึกษาปท่ี  2 

มัธยมศึกษาปท่ี  3 

มัธยมศึกษาปท่ี  4 

มัธยมศึกษาปท่ี  5 

มัธยมศึกษาปท่ี  6 

37 

27 

25 

19 

6 

7 

30 

20 

26 

22 

24 

12 

67 

47 

51 

41 

30 

19 

รวม 121 126 247 

                  ทีม่า : โรงเรยีนปากน้าํหลงัสวนวทิยา ปการศกึษา  2562 

จํานวนครูทั้งหมด    16  คน อัตราเฉลี่ยครู 1  คนตอนกัเรยีน    15  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

๔.๒ สาธารณสขุ 

จากการสาํรวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมสีขุภาพทีด่ ี มกีารคดักรองสขุภาพ

ใหกบัประชาชนกลุมเสีย่ง  โรคทีม่กัเกดิแกประชากรในชุมชน เชนกนั  ไดแก โรคความดนั เบาหวาน  โรคเอดส  

โรคไขเลอืดออก  มอื-ปาก-เทาในเดก็ และโรคอืน่ๆ อกีมาก มสีถติเิขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคอืประชาชน

บางรายไมยอมไปคดักรองหรอืตรวจสขุภาพประจําป  การแกไขปญหา คอื เทศบาลและหนวยงานสาธารณสขุ 

โรงพยาบาล  ไดจัดกจิกรรมรวมมอืกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชน

ใหความรวมมอืเปนอยางด ี แตตองเปนการดําเนนิการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกดิ - ๖  ป     

  (๑)  หนวยงานดานสาธารณสุข 

    -  ประชากรในเขตเทศบาลใชบรกิารของโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน ซึ่งเปน โรงพยาบาลชุมชน

ขนาด   10   เตยีง  มบีคุลากรดงัตอไปนี้ 

-  แพทย    จํานวน  3 คน  

-  พยาบาลวชิาชีพ   จํานวน          2 7 คน  

-  เภสชักร    จํานวน  3 คน  

-  ทนัตแพทย    จํานวน  3  คน  

-  เจาหนาทีบ่รหิารงานทัว่ไป  จํานวน  1 คน  

-  เจาพนักงานวทิยาศาสตรการแพทย จํานวน  1 คน  

-  เจาหนาทีพ่ยาบาล (ผูชวยพยาบาล) จํานวน  1  คน 

-  เจาพนักงานเภสชักรรม  จํานวน  3 คน  

-  เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  จํานวน  2 คน  

-  เจาพนักงานรังสกีารแพทย  จํานวน  1 คน  

-  เจาพนักงานการเงินและบญัชี  จํานวน  3 คน  

-  เจาพนักงานธุรการ   จํานวน  2 คน 

-  นักวชิาการสาธารณสุข  จํานวน  3 คน  

-  ลกูจางประจํา   จํานวน  9 คน  

-  ลกูจางช่ัวคราว   จํานวน  8 คน  

-  เทคนคิการแพทย (พนกังานราชการ)  จํานวน  2 คน  

-  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน  2 2 คน 

     รวม  9 4 คน  

ท่ีมา : ขอมูลโรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน  ประจําป  2562 

-  รานขายยาแผนปจจุบัน   จํานวน  3 แหง  

-  คลนิกิ    จํานวน  1    แหง  

-  อาสาสมัครสาธารณสุขฯ   จํานวน   คน  

 



๑๘ 

 

๔.๓ อาชญากรรม 

  ในเขตเทศบาลมสีถานตีํารวจจํานวน   1  แหง คอื สถานตํีารวจภูธร ปากน้าํหลงัสวน  ซึง่ใหบรกิาร

ประชาชนและรับผิดชอบพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนและพื้นทีใ่กลเคยีง 

สถติิอาชญากรรมและอุบัตภัิย 

ประเภทคดี 
ป 2559 ป  2560 ป  2561 

เกดิ (คด)ี จับ (คด)ี เกดิ (คด)ี จับ (คด)ี เกดิ (คด)ี จับ (คด)ี 

คดอุีกฉกรรจและสะเทอืนขวญั 1 1 - - 1 - 

คดปีระทุษรายตอชวีติรางกายและเพศ 5 3 4 4 4 3 

คดปีระทุษรายตอทรพัย 11 9 15 10 11 7 

คดรีฐัเปนผูเสยีหาย 166 166 216 216 244 244 

คดีอุบตัเิหตจุราจรทางบก 3 3 4 4 3 3 

คดอีื่น ๆ (คดคีวามผิดพเิศษ) 

คดโีจรกรรมรถยนต 

  คดโีจรกรรมรถจักรยานยนต 

คดเีปรยีบเทียบปรบั 

1 

- 

- 

447 

- 

- 

- 

447 

9 

1 

- 

383 

6 

1 

- 

383 

8 

- 

- 

470 

7 

- 

- 

470 

     ทีม่า: สถานตํีารวจภูธรปากน้ําหลังสวน  2562 

 

๔.๔ ยาเสพตดิ 

ปญหายาเสพตดิในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานตีํารวจภูธร ปากน้ําหลังสวน ไดแจง

ใหกับเทศบาลทราบวาในเขตเทศบาลมผูีที่ตดิยาเสพตดิแตเมื่อเทยีบกับพื้นที่อื่นถอืวานอย และยังไมพบผูคา 

เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมอืกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยู

เปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทานัน้  เชน  กา รรณรงค  การ

ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนอืจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอ

หรอืตาํรวจแลวแตกรณ ีทั้งนี้ เทศบาลกไ็ดใหความรวมมอืมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห 

  เทศบาลไดดาํเนนิการดานสงคมสงัเคราะห ดงันี้  

๑. ดาํเนนิการจายเบี้ยยงัชีพใหกบัผูสงูอาย ุ ผูพกิาร  และผูปวยเอดส   

๒. รับลงทะเบยีนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ 

๓. ประสานการทาํบตัรผูพกิาร 

4. ตัง้โครงการชวยเหลอืผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรทีพ่ึง่    

5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       

 

 

 



๑๙ 

 

 

๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 

 ในเขตเทศบาลมรีะบบบรกิารพื้นฐาน  ดังน้ี  

 5.1  การคมนาคมขนสง (ทางบก ทางนํ้า ทางราง ฯลฯ)  

เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน ไมม ีบขส.ผานในพื้นที่ แตมรีถประจําทางตนทางตําบลปากน้ําหลัง

สวน ปลายทางตําบลหลังสวน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รับ-สง ผูโดยสารในเวลากลางวัน 

๕.1.1  เสนทางคมนาคม 

การคมนาคมของตําบลปากน้ําหลังสวนมเีสนทางที่สามารถเขามาสูตัวตําบลได  1 เสนทางหลกั  

คอื ถนนทางหลวงหมายเลข  4002 

5.1.2  ถนนภายในตําบล มท้ัีงสิน้ 68 สาย สะพานจํานวน 1 สะพาน 

๕.๒ การไฟฟา 

การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมไีฟฟาใชทุกครัวเรอืน คดิเปน ๑๐๐ เปอรเซน็ต   ปญหาคอืไฟฟาสอง

สวางทางหรอืทีส่าธารณะยงัไมสามารถดาํเนนิการครอบคลมุพื้นทีไ่ดทั้งหมด  เนือ่งจากพื้นทีท่ีม่คีวามตองการให

ตดิตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยงัไมเปนทีส่าธารณะ  เทศบาลจึงไมสามารถดาํเนนิการไดเชนเดยีวกบัถนน การแกปญหา

คอื  ประสานความรวมมอืกนัในหลายๆ ฝาย เพือ่ทีจ่ะทาํความเขาใจกบัประชาชนในพื้นที ่ และวธิกีารทีจ่ะ

ดาํเนนิการแกไขอยางไร  ทั้งนี้  เทศบาลกไ็ดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสมัพนัธใหประชาชน

ไดรับทราบถงึเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน   

๕.๓ การประปา 

การประปา  เทศบาลไมมกีจิการประปาเปนของเทศบาลเอง ประชาชนใชน้ําประปาจากการประปา

สวนภูมภิาค(สาขาหลังสวน)เพื่อใชในการอุปโภค บรโิภค ปจจุบันมนี้ําประปาใชทุกครัวเรอืน  และมนี้ําใชตลอดทัง้ป  

ปญหาคอื  มขีอรองเรยีนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครัง้ สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกดิการตกตะกอนของน้ํา 

และไดรับแจงจากการประปาสวนภูมภิาค สาขาหลังสวนวาสาเหตุที่น้ําประปาไหลนอย น้ําขุนบอย  เนื่องจากการ

ประปาฯ กําลังดําเนนิการขยายทอประปาใหมขีนาดใหญขึ้นเพื่อรองรับกับความตองการของประชาชนจึงอาจจะมี

ปญหาช่ัวขณะ หากดําเนนิการแลวทุกครัวเรอืนจะสามารถใชน้ําประปาไวอุปโภค และบรโิภคไดตามปกต ิ   

5.4  การสื่อสารและโทรคมนาคม 

การบรกิารดานการสือ่สารและโทรคมนาคมตาง ๆ  ในเขตเทศบาล   มดีงันี้  

-  ที่ทําการไปรษณยี    จํานวน      1 แหง  

-  สาํนักงานบรกิารโทรศัพทหลงัสวน  จํานวน      1 แหง  
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6. ระบบเศรษฐกจิ 

โครงสรางทางเศรษฐกจิ 

 อาชีพหลัก  คอื  การประมง และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการทําประมง เชน หองเย็น  อุตสาหกรรม

ขนาดเลก็  แปรรูปอาหารทะเล  แพปลา โรงกลงึ อูซอมเรอื โรงน้าํแขง็ มเีรอืประมงทั้งขนาดกลางและขนาดเลก็  สวน

อาชีพรอง คอื  ทาํสวน  คาขาย  การบรกิาร   เลี้ยงสตัว  และรับจางทัว่ไป  เศรษฐกจิโดยสวนรวมเปนศูนยกลางการ

ประมงขนาดกลาง  การคาการบรกิาร  รวมถงึการทองเทีย่ว 

6.1 

ประเภท 

การเกษตร 

จํานวน (ไร) ผลผลติเฉลีย่ / ป  (ตัน) 

มะพราว 994 497 

ปาลมนํ้ามัน 691 1,865.7 

มังคุด 207 372.6 

พชืเศรษฐกจิอืน่ ๆ (เงาะ) 28 9.7 

   ท่ีมา:สํานกังานเกษตรอําเภอหลังสวน  ประจําป  2558 

6.2 การประมง 

6.3 

ประเภท 

ปศุสัตว 

จํานวน  (แหง) 

ฟารมเลี้ยงแพะ 2 

ฟารมเลี้ยงหอย 1 

บอเลี้ยงปลา 5 

    ขอมลู ณ เดือน ธันวาคม  255๘ 

6.4 

ประเภท 

การบรกิาร 

จํานวน  (แหง) 

ธนาคารพาณชิย 1 

รานบริการตัดผม เสริมสวย / จาํหนายอุปกรณเสริมสวย 22 

รานบริการนวดแผนโบราณ 2 

รานบริการลางรถ 4 

รานบริการนํ้ามันหลอดแกว 4 

รานซอมและขายอุปกรณไฟฟาและวทิยุ 9 

รานอาหารและเคร่ืองดื่ม 60 

รานถายเอกสาร / ทําสือ่สิง่พมิพ 1 

รานซอมและขายโทรศัพทมอืถอื 7 

รานซอมรถทุกประเภท 15 

รานบัดกรี 3 

รานเหล็กดัด 2 

รานทํากระจก 2 

รานรับซื้อของเกา 2 
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รานทํา / ติดต้ัง / จาํหนายเฟอรนิเจอร 3 

รานถายรูป 1 

รานเชาวดีโีอ,ซดี,ีวซีดี ี 1 

รานซอมและขายเคร่ืองคอมพวิเตอร 1 

รานซกั อบ รีด / ซกัผาหยอดเหรียญ 16 

รานเกมส / อินเตอรเน็ต 6 

โตะสนุกเกอร 9 

รานไดนาโม 2 

รานทําผามาน 1 

ปมนํ้ามันหัวจาย 2 

รานขายเสื้อผา / ซอมเสื้อผา 12 

รานขายอุปกรณประมง 6 

รานขายอุปกรณตกปลา 2 

รานขายอุปกรณการกอสราง 2 

รานขายอุปกรณการเกษตร 1 

รานขายอาหารสัตว 1 

รานขายกะทิสด 2 

รานขายของเลน 1 

รานขายเบเกอร่ี / นม 4 

รานขายของชํา 54 

รานขายของฝาก 2 

รานขายดอกไม 2 

รานขายหนังสอื 1 

รานขายเคร่ืองสังฆทาน 2 

รานขายตนไม / เพาะกลาไม 1 

รานขายแกส /  4 

รานขายโลงศพ 2 

รานสะดวกซื้อ / มนิิมารท 1 

รานขายขาวสาร 2 

รานขายยา 7 

แผงลอยเสื้อผา 1 

แผงลอยขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 70 

แผงลอยของชํา 7 

แผงตากปลา 2 

บังกะโล / รีสอรท 5 

ลานปาลม 2 

รานเชาชุดววิาห ชุดราตรีฯ 1 
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6.5 การทองเท่ียว 

  ในเขตเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน  มชีายหาดแหลมสนเปนสถานที่ทองเที่ยว  มสีวนสุขภาพรมิ

ทะเลเพื่อออกกําลังกาย และพักผอนหยอนใจ  มเีรอืจําลองจักรนีฤเบศรซึ่งเปนทีป่ระทบัของพระรูปเสดจ็ในกรมหลวง

ชุมพรเขตอดุมศักดิ ์และพระใหญ พระพทุธพรชัยมงคลมุณี   ณ  วดัแหลมสน      

นอกจากนี้    ยังมเีขื่อนกัน้คลื่นและทรายชายทะเลปากน้ําหลังสวนพรอมลานพักผอนเปนสถานที่ตก

ปลา  และสามารถน่ังเรอืออกไปตกปลากลางทะเลชมปะการังตามหมูเกาะตาง ๆ ได      เทศบาลตําบลปากน้ําหลัง

สวนไดจัด โครงการจัดกจิกรรมงานเทศกาลของทองถิน่ ( Happy Beach)  เพือ่เปนการสงเสรมิการทองเทีย่วและ

ประชาชนในทองถิน่ไดมรีายไดเพิม่ขึ้น   นอกจากนี้ในทุกๆ ปเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนรวมกับ  อําเภอหลังสวน    

และองคการบรหิารสวนตาํบลบางน้าํจดื  รวมจัดกจิกรรมแขงขันวิง่มนิมิาราธอน “วิ่งแหวกทะเลสูเกาะพทิักษ”   เพือ่

เปนการสงเสรมิการทองเทีย่วและเพิ่มรายไดใหกับประชาชนอําเภอหลังสวนในทุกๆ ป 
 

6.6 การอตุสาหกรรม

ประเภท 

  

จํานวน  (แหง) 

หองเย็น 1 

อูซอมเรือ 1 

โรงกลงึ 16 

โรงนํ้าแข็ง 4 

แพปลา 13 

แพปู 2 

สถานบริการนํ้ามัน(เรือประมง) 2 

โรงงานผลตินํ้าดืม่ 2 

โรงงานทําปลาปน 1 

โรงงานแปรรูปอาหารสัตว 1 

โรงมะพราว 3 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชพี 

 - กลุมประมงเรอืเล็กพื้นบานปากน้ําหลังสวน 

6.8  แรงงาน 
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7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 

7.1  การนับถือศาสนา 

ประชาชนชาวปากน้าํหลงัสวนสวนใหญนบัถอืศาสนาพทุธ   มวีดั  2  แหง  คอื  วดัสวางมนสั และ

วัดแหลมสน  นอกจากนี้ยงัมศีาลเจาจํานวน  1  แหง คอื ศาลเจาปากน้าํหลงั สวน 

7.2  ประเพณีและงานประจําป 

- ประเพณแีหพระแขงเรอือาํเภอหลงัสวน โดยเทศบาลฯ รวมอุดหนุนงบประมาณในการสงเรอื ยาว  

เพื่อเขารวมแขงขันเรอืยาวขึ้นโขนชิงธง อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร (ชวงออกพรรษาของทุกป) 

-  งานเทดิพระเกยีรตเิสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในเดอืนเมษายน (เทศกาลสงกรานต) 

-  งานประเพณลีอยกระทง   

-  งานประเพณวีันขึ้นปใหม 

-  งานประเพณแีหเทยีนพรรษา 

  7.3  ภาษาถ่ิน  สวนมากรอยละ ๙๐% พูดภาษาใต    

7.๔ สนิคาพืน้เมอืงและของท่ีระลกึ 

  ประชาชนในเขตเทศบาล สวนใหญจะผลติสนิคาพื้นเมอืง ซึ่งเปนการนําอาหารทะเลมาแปรรูปเปน

ของฝาก เชน  ปลาอนิทรยีเคม็  ปลาจ้ิงจ้ัง  ปลาหมกึแดดเดยีว  กุงแหง เปนตน  สวนของทีร่ะลกึของชาวปากน้าํ

หลังสวนจะเปนรูปปนจําลองของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  และรูปภาพของเรอืจักรนีฤเบศร  เปนตน  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.๑ นํ้า  ที่ใชในการอุปโภค-บรโิภค  เปนน้าํทีไ่ดจากน้าํฝน และน้าํดบิจาก คลองแมน้ําหลังสวน  

ซึง่จะตองนาํมาผานกระบวนการของระบบประปา  

8.๒ ปาไม  ในเขตเทศบาลไมมปีาไม  

8.๓ ภเูขา  ในเขตเทศบาลไมมภูีเขา 

8.4  ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

  ทรัพยากรดนิ 

  ลักษณะดนิโดยทั่วไปเปนดนิเหนยีวและดนิรวนปนทรายไมเหมาะกับการเกษตรอยางอื่นนอกจาก

ปลกูมะพราวและมกีารปลกูปาลมน้าํมันเปนบางสวน รวมถงึผลไมประเภทมังคดุเพยีงเลก็นอย 

  ทรัพยากรนํ้า 

  ชุมชนปากน้ําหลังสวนตัง้อยูบรเิวณรมิฝงแมน้ําและรมิฝงทะเลสวนใหญจึงเปน พื้นทีน่้าํเคม็  สวน

แหลงน้าํทางการเกษตร ไดแก  น้าํจากแมน้าํหลงัสวน และน้าํใตดนิซึง่สามารถขดุบอนาํน้าํมาใชดานอปุโภคไดบาง

พื้นที่ 
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  ทรัพยากรทางทะเล 

  ดวยสภาพภูมปิระเทศของชุมชนปากน้ําหลังสวนที่อยูตดิชายฝงทะเล ทํา ใหปากน้าํหลงัสวน

เปนแหลงทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะอยางยิง่จําพวกอาหารทะเล  เชน ปลา  หมกึ  กุง  หอย  ป ู  ซึง่มแีนวโนม

จะลดนอยลงเรื่อย ๆ  หากทุกคนไมชวยกันอนุรักษ  อาจเปนไปไดวาในอนาคตอันใกล สัตวน้ําบางชนดิอาจตองสูญ

พันธุ  

  สภาพสิ่งแวดลอม 

  ปญหาสิง่แวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะจากชุมชนและอตุสาหกรรมที่ มปีรมิาณเพิม่มากขึ้นทกุป

จากการขยายตัวดานเศรษฐกจิและสงัคม  และดวยลกัษณะพื้นทีท่ีต่ั้งอยูรมิฝงแมน้าํและชายทะเล  จึงเปนแหลงรับ

ขยะจากตนแมน้ําหลังสวน  และจากคลื่นซัดมาจากทะเล    โดยเทศบาลฯ ยงัขาดสถานทีท่ิ้งหรอืระบบกาํจัดขยะที่

ถูกหลักสุขาภิบาล   นอกจากนี้ ประชาชนสวนใหญยังขาดจิตสํานกึในการจัดการขยะ เห็นแกตัวขาดการมสีวนรวม 

และผลกัภาระใหเปนหนาทีข่องหนวยงานภาครัฐ ทําใหปญหาขยะเปนปญหาใหญที่ชุมชนปากน้ําหลังสวนตองเรงหา

ทางแกไข 

  ปจจุบันเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนไดยกเลกิจุดทิ้งขยะที่หมูที่ 4  ตําบลปากน้ํา เนื่องจากสง

กลิ่นเหม็นรบกวนคนไขในโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน  และปรมิาณขยะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วไมเพยีงพอกับพื้นที่ใน

การทิ้งขยะ  เทศบาลตาํบลปากน้าํหลงัสวนจึงไดฝากขยะทิ้งกบัเทศบาลเมอืงหลงัสวน ณ หมูบานคลองลาน ตําบล

นาพญา  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  และทางเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวนเปนผูจัดเก็บขยะเอง รายละเอยีด

ดงันี้ 

  ปรมิาณขยะมูลฝอย  5.2  ตัน/วัน  

  รถยนตบรรทกุขยะมูลฝอย    4  ลบ.ม. จํานวน   1 คัน  

  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย  13  ลบ.ม. จํานวน   1 คัน  

  ถังรองรับขยะมูลฝอย  450  ใบ  

  พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย  14 คน  

 

******************** 
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สวนที่ ๒สวนที่ ๒  

 

 
๑.  สรุปผลการดําเนนิงานตามงบประมาณที่ไดรับ  และการเบกิจายงบประมาณ 

     ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณพฒันา  การต้ังงบประมาณ  การเบกิจายงบประมาณ 

 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจดัทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕ 7–๒๕๖ 1)  และ

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) ขึ้นมา    เพือ่ใชเปนกรอบในการจดัทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕ 7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. 

๒๕๕8 – ๒๕60) (พ.ศ. ๒๕๕ 9 – ๒๕๖ 1) (พ.ศ. ๒๕ 60 – ๒๕๖ 2) ลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่เปนแผนท่ีสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมลัีกษณะเปนการกาํหนดรายละเอียดแผนงาน    

โครงการพัฒนาท่ีจดัทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึง่มคีวามตอเนือ่งและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมี

การทบทวนเพือ่ปรับปรุงเปนประจาํทุกป  โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจาํป  

การจายขาดเงนิสะสม เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ   โครงการท่ีขอใหหนวยงานอืน่มาดําเนินงานใหรวมท้ังวางแนวทางเพือ่ใหมกีารปฏบัิติ

ใหบรรลุวตัถปุระสงคตามโครงการท่ีกาํหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

ท้ังน้ี เทศบาลไดดําเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึง่สามารถสรุปได

ดังน้ี       

 แผนยุทธศาสตรการพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕ 7 – ๒๕๖1)  สรุปประกอบจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2557-2559)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป ๒๕๕๗ 

โครงการ(เปาหมาย) 
ผลการการ

ดําเนนิงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาปากนํ้าหลังสวนเปนเมอืงนาอยู 21 18 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 2 1 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 9 7 

รวมทั้งสิ้น 32 26 

คดิเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 100 81.25 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน

แผนพฒันา

สามป 

บรรจุในเทศ

บัญญัต ิ

(นําไปปฏบิัติ) 

คดิเปนรอยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 



๒๖ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาปากนํ้าหลังสวนเปนเมอืงนาอยู 21 18 85.71 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 2 1 50.00 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 9 8 88.89 

รวม 32 27 84.38 

 

 แผนยุทธศาสตรการพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕ 7 – ๒๕๖1)  สรุปประกอบจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.

2558-2560)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป ๒๕๕8 

โครงการ(เปาหมาย) 
ผลการการ

ดําเนนิงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาปากนํ้าหลังสวนเปนเมอืงนาอยู 32 21 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 4 2 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 15 9 

รวมทั้งสิ้น 51 32 

คดิเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 100 62.74 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน

แผนพฒันา

สามป 

บรรจุในเทศ

บัญญัต ิ

(นําไปปฏบิัติ) 

คดิเปนรอยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาปากนํ้าหลังสวนเปนเมอืงนาอยู 32 22 68.75 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 4 2 50.00 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 15 9 60.00 

รวม 51 33 64.70 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนยุทธศาสตรการพฒันา(พ.ศ. ๒๕๕7–๒๕๖1) สรุปประกอบจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-

2561)   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป ๒๕๕9 

โครงการ(เปาหมาย) 
ผลการการ

ดําเนนิงาน 



๒๗ 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาปากนํ้าหลังสวนเปนเมอืงนาอยู 45 29 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 3 2 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 28 15 

รวมทั้งสิ้น 76 46 

คดิเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา 100 60.52 

. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ปรากฏอยูใน

แผนพัฒนาสามป 

บรรจุในเทศ

บัญญัต ิ

(นําไปปฏบิัติ) 

คดิเปนรอยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาปากนํ้าหลังสวนเปนเมอืงนาอยู 45 37 82.22 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 3 2 66.67 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 28 23 82.14 

รวม 76 62 81.58 

 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานระหวางปงบประมาณ 2557 กับปงบประมาณ 2558 

การ

ดําเนนิงาน 

แผนพฒันา 

สามป 

๒๕๕๗ 

เทศบัญญัต ิ

๒๕๕๗ 

ดําเนนิ 

การ 

ไดจรงิ 

แผนพฒันา 

สามป 

๒๕๕๘ 

เทศบัญญัต ิ

๒๕๕๘ 

ดําเนนิ 

การ 

ไดจรงิ 

จาํนวน

โครงการ 

32 27 26 51 33 32 

รอยละ - 84.37 81.25 - 64.70 62.74 

 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานระหวางปงบประมาณ 2558 กับปงบประมาณ 2559 

การ

ดําเนนิงาน 

แผนพฒันา 

สามป 

๒๕๕8 

เทศบัญญัต ิ

๒๕๕8 

ดําเนนิการ 

ไดจรงิ 

2558 

แผนพฒันา 

สามป 

๒๕๕9 

เทศบัญญัต ิ

๒๕๕9 

ดําเนนิการ 

ไดจรงิ 

2559 

จาํนวน

โครงการ 

51 33 32 76 62 46 

รอยละ - 64.70 62.74 - 81.58 60.52 

   

ตารางเปรยีบเทยีบผลการดําเนนิงานระหวางปงบประมาณ 2559  สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได

ดําเนนิการต้ังงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

การ

ดําเนนิงาน 

แผนพฒันา 

สามป 

๒๕๕9 

เทศบัญญัต ิ

๒๕๕9 

ดําเนนิการ 

ไดจรงิ 

2559 

แผนพฒันา 

สามป 

๒๕60 

เทศบัญญัต ิ

๒๕60 

ดําเนนิการ 

ไดจรงิ 

2560 

จาํนวน 76 62 46 66 54 ยังไมได



๒๘ 

 

โครงการ ดําเนินการ 

รอยละ - 81.58 60.52 - 81.81  

 

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏบิัติในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพือ่ใชเปนเคร่ืองมอืในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปาหมายท่ี

วางไว เกดิประสทิธิภาพประสทิธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกบัประชาชน  ในการจดัทําแผนพัฒนาน้ันจะตองมกีารติดตามและ

ประเมนิแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 

๖  ขอ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ 

๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ซึง่คณะกรรมการ

จะตองดําเนินการกาํหนดแนวทาง  วธีิการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิน่  เพือ่ใหผูบริหารทองถิน่เสนอตอ

สภาทองถิน่  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสบิวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกป   

 ซึง่แผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏบิติในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพไดดังน้ี   

(๑)  เชงิปรมิาณ 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคเกนิรอยละ 8๐ ขึ้นไปของแผน  และ

สามารถดําเนินการไดรอยละ  81.75  ของโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

 

 

 

 

    

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถปุระสงครอยละ 6๐ ขึ้นไปของของแผน  และ

สามารถดําเนินการไดรอยละ  62.74  ของโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 

เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ 6๐ ขึ้นไปของของ

แผน  และสามารถดําเนินการไดรอยละ  60.52  ของโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนพัฒนา

สามป 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 



๒๙ 

 

เทศบาลไดบรรจโุครงการไวในเทศบัญญัตปิ 2560  คดิเปนรอยละ  81.81  ของ

โครงการท้ังหมดท่ีมอียูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)  สวนการดําเนินงานกาํลัง

ดําเนินงานอยูในปงบประมาณ 2560 

   (๒)  เชงิคุณภาพ  

 เทศบาลไดดําเนินการเพือ่ใหเกดิประสทิธิภาพประสทิธิผลสูงสุดตอประชาชนโดยได

มกีารประเมนิความพงึพอใจ   ซึ่งการประเมนิความพงึพอใจทําใหทราบถงึผลเชิงคุณภาพใน

การดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึง่เทศบาลไดดําเนินการประเมนิความพงึพอใจสรุป

ไดดังน้ี 

     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม

ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดใีนภาพรวมตาม

ยุทธศาสตร   และประเด็นการพัฒนา   ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗   พบวาประชาชน

มคีวามพงึพอใจ งานจดัเกบ็ภาษีปาย  จดัเกบ็ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ  และจดัเกบ็ภาษีบํารุง

ทองท่ีคดิเปนรอยละ  82.66   

     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม

ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดใีนภาพรวมตาม

ยุทธศาสตร   และประเด็นการพัฒนา  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕58  พบวาประชาชนมี

ความพงึพอใจงานดานโยธาขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง ดานรายไดหรือภาษี  ดานรักษาความ

สะอาดในท่ีสาธารณะ  และดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาํตัวประชาชน คดิเปนรอยละ  

82.56  เมือ่เปรียบเทียบกบัปงบประมาณ พ.ศ.2557  ลดลงรอยละ 0.10  ซึง่ประชาชน

เห็นวางานดานโยธา และดานรายไดหรือภาษีมคีวามพงึพอใจนอยท่ีสดุ 

     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การประเมนิความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอผลการดําเนินงานโครงการ/กจิกรรม

ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกจิการบานเมอืงท่ีดใีนภาพรวมตาม

ยุทธศาสตร   และประเด็นการพัฒนา  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  พบวาประชาชนมี

ความพงึพอใจงานดานโยธาขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง ดานรายไดหรือภาษี  ดานปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย  ดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาํตัวประชาชน  และดานสาธารณสุข

ชุมชน การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล คดิเปนรอยละ  88.00  เมือ่เปรียบเทียบกบั

ปงบประมาณ พ.ศ.2558  เพิม่ขึ้นรอยละ 5.44  ซึง่ประชาชนเห็นวาดานรายไดหรือภาษี  

และดานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยปราชนมคีวามพงึพอใจมากท่ีสดุ 

     ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกดิความพงึพอใจมาก  รอย

ละ  8๐ ขึ้นไป 

 

๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ไดรับหรอืผลที่สําคัญ 

 ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ต้ังแตมงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน 

และพัฒนาองคกรใหเกดิความม่ังคงในการพัฒนาเพือ่ใหความเปนอยูของประชาชนดขีึ้น  ซึง่ผลจากการดําเนินงานของเทศบาลน้ัน  

ผลท่ีไดรับมดัีงน้ี   



๓๐ 

 

๑.  ประชาชนมนํ้ีาประปาใชทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมไีฟฟาใชทุกครัวเรือน 

๓.  ประชาชนมถีนนในการคมนาคมสะดวก และปลอดภัย 

4.  ผูสูงอายุ  ผูพกิาร  ผูปวยเอดส  ไดรับเงนิชวยเหลอืเบ้ียยัชพีทุกคน 

5.  ประชาชนไดรับความชวยเหลอืจากสาธารณะภัย 

6.  ขยะในชุมชนมวีธีิการจดัการท่ีถกูตอง 

7.  ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข 

8.  ประชาชนไดรับความรูเกีย่วกบัการปองกนัภัย 

9.  ประชาชนไดมสีวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 

10. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 

 

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดวาจะไดรับเพิม่ขึ้น มดัีงน้ี 

๑. ประชาชนมถีนนท่ีมคีณุภาพดขีึ้นสําหรับใชในการคมนาคม 

2. ชุมชนในเขตเทศบาลมรีะบบระบายนํ้าเพิม่มากขึ้น ลดการเกดินํ้าทวมขงั 

4. แหลงทองเท่ียวปากนํ้าหลังสวนจะเปนท่ีรูจกัอยางแพรหลาย และเพิม่รายไดใหกบั 

    ประชาชนในเขตพื้นท่ี 

5. การกําจัดขยะมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

6.  ประชาชนไดมแีหลงนํ้าอุปโภค บริโภค และมไีวใชดานการเกษตรอยางเพยีงพอ 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการไดตามท่ีประชาชน

ตองการเฉลีย่ ๓ ป  ซึง่การดําเนินงานน้ันกส็ามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  ดังน้ี 

 1. เมือ่ประชาชนเพิม่มากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมไีมเพยีงพอตอความตองการ ทําใหไมไดรับความ

สะดวกในการใชบริการ 

 2. การกอสรางทางระบายนํ้าในชุมชนไมสามารถระบายนํ้าไดทันหากเกดิปริมาณนํ้าฝนมาก  ทําใหพื้นท่ีท่ีเปน

พื้นท่ีการเกษตรไดรับความเสยีหาย   

๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนงิานที่ผานมาและแนวทางการแกไข  

     ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ปญหา 

1)  เคร่ืองมอื  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานมไีมเพยีงพอและไมทันสมัย   

2)  ประชาชนมีปญหาดานการระบายนํ้า  เมือ่มปีริมาณนํ้าฝนมาก 

3)  งบประมาณมนีอยทําใหไมเพยีงพอกบัความตองการของประชาชน 

อุปสรรค 

1)  เทศบาลมงีบประมาณไมเพยีงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   

2)  เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี      

 แนวทางการแกไข   

  (๑)  การดําเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพจิารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปและใหมคีวามสอดคลองกนั   



๓๑ 

 

๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป  กลาวคอืควรจะพจิารณา

โครงการ/กจิกรรม  ท่ีบรรจใุนแผนพัฒนาสามปมาพจิารณาดําเนินการกอน  

๓)  ไมควรบรรจโุครงการ/กจิกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสามป   

๔)  ควรพจิารณาโครงการ/กจิกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

๕)  ควรพจิารณาดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดอืดรอนมากท่ีสดุ จากการ

ประชาคมท่ีมาเปนอันดับแรก 

 

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมบีางโครงการ/กจิกรรมท่ีไมสอดคลองกบัแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  คอื  ไมมใีนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจโุครงการ/กจิกรรมในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายไดครบทุกโครงการ/

กจิกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กจิกรรมท่ีตั้งไวในเทศบัญญัตงิบประมาณ

รายจาย  

  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลมงีบประมาณไมเพยีงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและความตองการของ

ประชาชนในชุมชนไดท้ังหมด  

๒)  เทศบาลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกจิแตละดานบางรายการยังไมเพยีงพอและบาง

รายการมากเกนิไป  ทําใหตองโอนเพิม่ โอนลด และต้ังจายรายการใหม      

    แนวทางการแกไข   

  (๑)  การดําเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพจิารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปและใหมคีวามสอดคลองกนั   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพจิารณางบประมาณและคํานึงถงึสถานะการคลังในการพจิารณา

โครงการ/กจิกรรม ท่ีจะบรรจใุนแผนพัฒนาสามป                               

๓)  ควรเรงรัดใหมกีารดําเนินโครงการ/กจิกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

๔)  เทศบาลควรพจิารณาต้ังงบประมาณใหเพยีงพอและเหมาะสมกบักบัภารกจิแตละดานท่ีจะตอง

ดําเนินการ ซึง่จะชวยลดปญหาในการโอนเพิม่ โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม    

๕)  ควรพจิารณาดําเนินงานโครงการ/กจิกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดอืดรอนมากท่ีสดุ   

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑) เทศบาลตําบลไดรับการจดัสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงนิอุดหนุนท่ัวไป 

ปญหา 

จากรัฐบาลนอยกวาปท่ีผานมา  ซึง่ไมไดรับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณรายจายประจาํป  ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการโครงการไดท้ังหมด  

๒)  เคร่ืองมอื  เคร่ืองใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมไีมเพยีงพอตอการดําเนินการ 

 

 



๓๒ 

 

๑) อํานาจหนาท่ีมขีอจาํกดัทําใหไมสามารถดําเนินการได   

อุปสรรค 

๒) เทศบาลตัง้งบประมาณในการดําเนินการตามภารกจิแตละดานบางรายการยังไม 

เพยีงพอและบางรายการมากเกนิไป  ทําใหตองโอนเพิม่ โอนลด และต้ังจายรายการใหม      

    แนวทางการแกไข   

  (๑)  การดําเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพจิารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปและใหมคีวามสอดคลองกนั   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพจิารณางบประมาณและคํานึงถงึสถานะการคลังในการพจิารณา

โครงการ/กจิกรรม ท่ีจะบรรจใุนแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมกีารดําเนินโครงการ/กจิกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

 

**************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

สวนที่ สวนที่ 22  
 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาต ิ๒๐ ป 

  การจดัทําแผนพัฒนาทองถิน่สีป่ของเทศบาลมคีวามสัมพันธกบัแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพือ่

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังคั่ง  และย่ังยนื  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกาํลังอยูระหวาง

การการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจดัทํายุทธศาสตรชาติ ซึง่ขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการ

ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติิท่ีประชุมคณะกรรมการจดัทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังน้ี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ความเปนมา 

คณะรัฐมนตรีไดมมีติเมือ่วันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมกีารจดัต้ังคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรชาติ มอํีานาจ

หนาท่ีในการจดัทํารางยุทธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง  ม่ังคั่ง และย่ังยนื และ

ใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพจิารณาใหความเห็นชอบเพือ่ใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี  ๒ 

ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏรูิปในระยะท่ี  ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติได

แตงต้ังคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจดัทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏรูิป  เพือ่จดัทํารางกรอบ



๓๔ 

 

ยุทธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจดัทําแผนปฏบัิตกิารตามแนวทางการปฏรูิปประเทศเพือ่จดัทําราง

แผนปฏบัิตกิารตามแนวทางการปฏรูิปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจดัทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏรูิปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  ๒๐ ป ตาม

แนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด  โดยไดมกีารนําความคดิเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลาย

ภาคสวน ไดแกภาคราชการ   ภาคเอกชน  ภาคการเมอืง  และนักวชิาการ  รวมถงึไดพจิารณานําขอคดิเห็นจากสภาปฏรูิปแหงชาติ  

และความคดิเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย  และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ  

๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรชาติ ซึง่ขณะน้ีอยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตาม

มตท่ีิประชุมคณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการขั้นตอไป  คณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพือ่ขอความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมกีารรับฟงความคดิเห็นจากประชาชน  กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัตแิหงชาติใหความ

เห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาํหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดอืนตุลาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งเปน

ชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กนัยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ี

หนวยงานตางๆ  จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติซึง่เปนแผนระยะ  ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏบัิตกิารระดับ

กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ

ดําเนินการ  ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสาคัญ 

     ๒ .๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลายมติิทําให

ภูมทัิศนของโลกเปลีย่นแปลงไปอยางมนัียสําคญั  โดยกอใหเกดิโอกาสท้ังในดานเศรษฐกจิ  สังคม สิง่แวดลอม  เทคโนโลยี  และ

การเมอืงของประเทศไทยแตขณะเดยีวกนัทามกลางความเปลีย่นแปลงในดานตางๆ  กม็ปีจจยัเสีย่งและภัยคกุคามท่ีตองบริหาร

จดัการดวยความยากลําบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลีย่นแปลงภูมทัิศนเศรษฐกจิของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกจิ

ของประเทศไทยซึง่เดมิมโีครงสรางเศรษฐกจิในระบบ  “เกษตรแบบพึง่ตนเอง ” ตองปรับตัวและเปลีย่นไปเปนระบบเศรษฐกจิท่ี  

“พึง่พาอุตสาหกรรมและการสงออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลติอืน่ๆ  ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้น

ตามลําดับโดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ   จงึมี

ปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมอืงและชนบทขยายวง

กวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถงึขอมูลขาวสาร  

องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมท่ีมคีณุภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพื้นท่ีหางไกลกม็ใีนวงแคบกวา   ในขณะท่ีการใช

เทคโนโลยใีนภาคอุตสาหกรรมและบริการเองกน็บัวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึง่สวนใหญไมสามารถ

พัฒนาไดเองภายในประเทศ  ตองนําเขามาจากตางประเทศ  โดยรวมประเทศไทยจงึยังใชวัตถดุบิและแรงงานเขมขนในการเปนจดุ

แข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกดานหน่ึงการเปลีย่นแปลงภูมทัิศนของโลกและแรงขับเคลือ่นของ

เทคโนโลยสีมัยใหมรวมท้ังความเช่ือมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทําใหเกดิภัยคกุคามและความเสีย่งดานอืน่ๆ  ท่ีซบัซอนขึ้น

อาทิ  การกอการราย   โรคระบาด    เครือขายยาเสพติดขามชาติ     และการกอการราย  อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ  

ขณะท่ีการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศโลกกม็คีวามผนัผวนรุนแรงขึ้น  ซึง่ลวนแลวเปนความเสีย่งในการดํารงชีวติของประชาชน   การ

บริหารจดัการทางธุรกจิ และการบริหารราชการแผนดนิของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในชวงตนศตวรรษท่ี  ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมทัิศนทางดานเศรษฐกจิและสังคมของโลก

เปลีย่นแปลงจากเศรษฐกจิสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกจิสังคมดจิทัิล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกจิขยายเพิม่ขึ้น แตชองวางทาง

สังคมกย็ิง่กวางขึ้นรวมถงึชองวางทางดจิทัิล  (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงกจ็ะย่ิงทําใหความเหลือ่มล้าํทางรายไดและ

โอกาสทางเศรษฐกจิและสังคมมคีวามแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก

ประเทศจะมกีารเปลีย่นแปลงอยางมนัียสําคญัในทุกมติิ เงือ่นไขภายนอกท่ีสาํคญัตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแส



๓๕ 

 

โลกาภิวัตนท่ีเขมขนขึ้นอยางตอเนือ่งและมคีวามเสีย่งและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลือ่นยายอยางเสรีและรวดเร็วของ

ผูคน เงนิทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสนิคาและบริการ  ขณะเดยีวกนัการรวมกลุมเศรษฐกจิในภูมภิาคนําไปสู

ความเชือ่มโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกจิโลกเคลือ่นยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิโลกซึง่

ในชวงระยะ  ๑๐  ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการ       ท้ังปญหาตอเนือ่งจากวกิฤติการณทาง

เศรษฐกจิโลกในชวงป  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวกิฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนท่ีทําใหระดับหน้ีสาธารณะในประเทศตางๆ  เพิม่

สูงขึ้นและกลายเปนความเสีย่งตอความย่ังยนืทางการคลัง  ขณะท่ีจะมผีลพวงตอเนือ่งจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงนิ

ขนาดใหญในสหรัฐฯ  ยุโรป และญี่ปุน ซึง่เปนความเสีย่งใหเกดิภาวะเงนิเฟอไดเมือ่เศรษฐกจิฟนตัวเต็มท่ี  รวมท้ังอาจจะมคีวามผนั

ผวนของการเคลือ่นยายเงนิทุนระหวางประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจดุอ่ิมตัวมากขึ้น  ขณะท่ีการ

พัฒนาเทคโนโลยใีหมท่ีจะชวยใหประสทิธิภาพการผลติของโลกเพิม่ขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง  เชนท่ีเคยเกดิขึ้นในชวงการปฏวัิติ

อุตสาหกรรมยังไมมแีนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตกม็แีนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ  ท่ีจะเปนโอกาสสําหรับการ

พัฒนาเศรษฐกจิรูปแบบใหมๆ  ซึง่ภายใตเงือ่นไขดังกลาว  เศรษฐกจิโลกในชวง  ๑๐ ปขางหนามแีนวโนมท่ีจะขยายตัวตํ่ากวาเฉลีย่

รอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวกิฤติเศรษฐกจิโลก  (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา  แตประเทศตางๆ  ขยาย

กําลังการผลติเพื่อยกระดับศักยภาพการผลติ การแขงขันในตลาดโลกจะมคีวามรุนแรงขึ้น ขณะเดยีวกันการลดลงของประชากรไทย

ในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนาน้ี จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง  เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคต

ของเศรษฐกจิไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพือ่แกปญหาจดุออนและเสริมจดุแข็งใหสัมฤทธ์ิผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ  เพือ่

พยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพือ่คานอิทธิพลและบทบาทของจนีและรัสเซยีท่ีเพิม่มากขึ้นในเอเชียและยุโรปน้ัน  นาจะมผีลทําให

บรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป  ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มลัีกษณะผสมผสานกนัท้ังความรวมมอืและความขดัแยง  โดย

ขึ้นอยูกบัปจจยัผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวภิาคแีละพหุภาคเีปนองคประกอบสําคญัในการกาํหนดนโยบายของประเทศและ

กลุมประเทศ  สาหรับการเปลีย่นแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงือ่นไขสาคญัสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทย

เชนกนั โดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวติของคนและทําใหเกดิธุรกจิรูปแบบใหม  รวมท้ัง

เกดิการเชือ่มตอและการบรรจบกนัของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลติภัณฑ ซึง่ประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากร

มนุษยและการวจิยัใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงือ่นไขการผลติและการบริโภคท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอมกจ็ะเปนเกณฑ

มาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลีย่นไปสูสังคมสเีขยีวโดยการพัฒนาและนําเทคโนโลยีสเีขยีวมาใชกจ็ะมสีวนสําคญั   

และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ  รวมท้ังนํ้ามัน  ซึง่แมราคาจะลดลงแตมผีลกระทบตอสภาพแวดลอม  จงึตอง

ผลักดันใหมุงสูการผลติพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพชืพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน  ยังมขีอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมอิากาศ

เปลีย่นแปลงผนัผวนและภาวะโลกรอน ท้ังน้ีโครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกดิโอกาสทางธุรกจิใหมๆ  แต

มคีวามเสีย่งใหเกดิการแยงชิงแรงงานและเงนิทุน  รวมท้ังมแีรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดกิารและสาธารณสุข

เพิม่ขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศท่ี

ผนัผวนกอใหเกดิภัยธรรมชาติท่ีทวคีวามรุนแรงมากขึ้นน้ัน  กดดันใหตองมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบการดําเนินธุรกจิ  การดํารงชีวติ  

การผลติและการบริโภคท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอมมากขึ้น  ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี

ความท่ัวถงึมากขึ้น  ประกอบกบัจาํนวนประชากรท่ีเพิม่ขึ้นจะสงผลใหความเปนเมอืงเติบโตอยางตอเนือ่ง  ตามมาดวยการมี

ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นท่ี  และความเปนมติรตอสิง่แวดลอม     ภายใตเงือ่นไขการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว    การยึดถอืหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชน  การใชระบอบประชาธิปไตย  และ

การปฏบัิตใิหเปนไปตามสทิธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน  ผลของการพัฒนาต้ังแตอดตีถงึปจจบัุนทําให

ประเทศไทยมรีะดับการพัฒนาท่ีสงูขึ้นตามลําดับ โดยถกูจดัอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาต้ังแตป   ๒๕๓๑     และได

ขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป  ๒๕๕๓ และลาสุดในป  ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัว



๓๖ 

 

เพิม่ขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลติและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสนิคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก  

หลายสาขาการผลติและบริการสามารถแขงขนัและมสีวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงนิตราตางประเทศในระดับสูง  

อาทิ กลุมยานยนต  อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา  อุตสาหกรรมอาหาร  สนิคาเกษตร  การทองเท่ียว  และบริการดานสุขภาพ  

ฐานเศรษฐกจิท่ีใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิม่ขึ้นเปน  ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน  ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงาน

เฉลีย่ไมถงึรอยละ  ๑ ปญหาความยากจนจงึลดลงตามลําดับจากรอยละ  ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ  ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 

คณุภาพชีวติดขีึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการ

คุมครองทางสังคม  อื่นๆ  รวมถงึการเขาถงึทรัพยากรตางๆ  มคีวามครอบคลุมและมคีณุภาพดขีึ้นตามลําดับ  ในขณะเดยีวกนั

ประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความรวมมอืระหวางประเทศไทยกบันานาชาติท้ังในรูปของทวภิาคแีละพหุภาคเีพือ่เปนกลไก

และชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ  สังคม และการเมอืงของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก  รวมท้ังกรอบความ

รวมมอืท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคบืหนามากขึ้น 

นอกจากน้ัน  ประสบการณในชวงวกิฤตเศรษฐกจิและการเงนิในป    ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑    ไดสงผลใหภาครัฐและ

ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสีย่งและสรางภูมคิุมกนั ใหดขีึ้นตามแนวคดิการบริหารจดัการท่ีดอัีนไดแก การดําเนินการท่ีมี

ประสทิธิภาพ โปรงใส รับผดิรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดขีึ้น มกีารกํากับดูแลวนัิยทางการเงนิการคลังท่ีกําหนดกรอบ

ของความย่ังยนืทางการคลังเปนแนวปฏบัิติท่ีดขีึ้นและฐานะการคลังมคีวามม่ันคงมากขึ้น และฐานะเงนิสํารองระหวางประเทศอยูใน

ระดับสูง   มกีารปรับปรุงในเร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ  ใหมกีารดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น  มกีารสรางความเปนธรรม

ใหกบักลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดขีึ้น  ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขัน

ในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกจิในประเทศไทยมคีวามสะดวกคลองตัวมากขึ้น 

แตประเทศไทยกยั็งมจีดุออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง จดุออนสําคญัของ

ประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคณุภาพคนโดยเฉลีย่ยังตํ่าและการออมไมเพยีงพอ ประเทศขาด

แคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมอืสูงและกลุมทักษะฝมอืระดับลาง  ผลติภาพแรงงานโดยเฉลีย่ยังตํ่า ท้ังระบบเศรษฐกจิมผีลติภาพ

การผลติรวมตํ่า    ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก  ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกจิมสัีดสวนภาคการคาระหวาง

ประเทศตอขนาดของเศรษฐกจิสูงกวาเศรษฐกจิภายในประเทศมาก  จงึมคีวามออนไหวและผนัผวนตามปจจยัภายนอกเปนสําคญั  

ฐานการผลติเกษตรและบริการมผีลติภาพการผลติตํ่า โดยท่ีการใชองคความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพือ่การเพิม่มูลคายังมี

นอย การลงทุนเพือ่การวจิยัและพัฒนายังไมเพยีงพอ  การวจิยัท่ีดาํเนินการไปแลวไมถกูนํามาใชใหเกดิประโยชนเชิงเศรษฐกจิและ

สังคมไดอยางคุมคา         การพัฒนานวัตกรรมมนีอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ

จงึสิ้นเปลอืงงบประมาณ    การดําเนินงานเพือ่การพัฒนามักขาดความตอเนือ่งประสทิธิภาพตํ่า    ขาดความโปรงใส และขาดความ

รับผดิชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปช่ันมเีปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนั้ นยัง

ไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและลาชา   การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสทิธิผล  และกฎระเบียบตางๆ  ลาสมัยไมทันกบัการ

เปลีย่นแปลง คนไทยยังมปีญหาดานคณุธรรมจริยธรรม  ไมเคารพสทิธิผูอืน่และไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคญัขณะท่ีความ

เหลื่อมล้ําและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก  รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมท่ี

เผชิญกบัภาวะขยะลนเมอืงและสิง่แวดลอมเสือ่มโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังน้ี ปจจยัและเงือ่นไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสาํคญั  ไดแก  การ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะมนัียยะท่ีสาํคญัย่ิงตอการพัฒนา

ประเทศ  กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง  ผูสูงอายุจะเพิม่ขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวติผูสูงอายุ  

ขณะเดยีวกนัประเทศไทยกเ็ผชิญกบัขอจากดัดานทรัพยากร  ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนัียยะตอตนทุนการผลติ

และสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากน้ันปญหาความเหลือ่มล้าํในมติิตางๆ  ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี

สมานฉนัทในสังคม  ขอจาํกดัตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย  ความจาํเปนในการลงทุนเพือ่ยกระดับบริการทางสังคมและ

โครงสรางพื้นฐานท่ีมคีณุภาพอยางท่ัวถงึ และการปฏรูิปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกดิความเปนธรรมและลดความเหลือ่มล้าํ     



๓๗ 

 

และท่ีสําคัญเงื่อนไขจําเปนท่ีตองปรับตัวคอื การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดนิ ท่ีทาํใหจาํเปนตองเรงปฏรูิป

ระบบราชการและการเมอืงเพือ่ใหเกดิการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจดุออนและการบริหารจดัการท่ีขาดประสทิธิภาพและความโปรงใสดังกลาว  จะสงผลใหประเทศ

ไทยยิง่ตองเผชิญกบัแรงกดดันและความเสีย่งมากขึ้นภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น  เปนโลกไรพรมแดนอยาง

แทจริง โดยท่ีการเคลือ่นยายของผูคน  สนิคาและบริการ  เงนิทุน องคความรูเทคโนโลยี  ขอมูลและขาวสารตางๆ  เปนไปอยางเสรี  

สงผลใหการแขงขนัในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลติภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน  

ขณะเดยีวกนัความเสีย่งและขอจาํกดัท่ีเกดิจากสภาพภูมอิากาศผนัผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกจิและการดําเนินชีวติของผูคนก็

เพิม่ขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจงึมคีวามเขมงวดมากขึ้นท้ังในเร่ืองการปลดปลอยมลพษิ  สทิธิมนุษยชน  และ

กฎระเบียบทางการเงนิ เปนตนเงือ่นไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมกีารบริหารความเสีย่งอยาง

ชาญฉลาดมากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะตองหย่ังรากลกึลงไปถงึการเปลีย่นแปลงในเชิงโครงสรางเพือ่แกจดุออนและควบคูไปกบัการ

สรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ  ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและ

ปฏรูิปใหสัมฤทธ์ิผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจากน้ีไป  ประเทศไทยจะสูญเสยีความสามารถในการแขงขัน  รายไดเฉลีย่ของประชาชน

จะไมสามารถยกระดับใหดขีึ้นได  คณุภาพคนโดยเฉลีย่จะยังตํ่า  และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น  รวมท้ังทรัพยากรจะรอย

หรอเสือ่มโทรมลงไปอีก และในท่ีสดุการพัฒนาประเทศจะไมสามารถย่ังยนืไปไดในระยะยาว 

ท้ังน้ี เงือ่นไขในปจจบัุนและแนวโนมการเปลีย่นแปลงในอนาคตในทุกมติิจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศ

ไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกจิและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออน

ท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกบัปจจยัภายนอกและกอใหเกดิท้ังโอกาสและความเสีย่งในหลากหลายมติิ  การท่ีประเทศไทยจะ

สามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมอืกับภัยคุกคามเหลาน้ีไดนัน้  จาํเปนจะตองมกีารวเิคราะหแนวโนมการ

เปลีย่นแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดยีวกนัตองวเิคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพือ่เตรียมความพรอมของประเทศตอการ

เปลีย่นแปลงเหลาน้ัน  โดยท่ีประเทศไทยตองปฏรูิปและปรับเปลีย่นอยางเปนระบบขนานใหญเพือ่ใหโครงสรางทางเศรษฐกจิและ

สังคมของประเทศเหมาะสมกบัภูมทัิศนใหมของโลกยดืหยุนปรับตัวไดเร็ว  สามารถรับมอืกบัความเสีย่งและภัยคกุคามแบบใหมได  

และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได  ไมวาจะเปนการปรับโครงสราง

เศรษฐกจิและสังคม การลงทุนเพือ่พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรมการ

ดารงชีวติการทํางาน และการเรียนรู  ซึง่จาํเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอาศัยความรวมมอืจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกนัอยาง

เปนเอกภาพมกีารจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผดิชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาน้ันๆ  ซึ่งการ

ดําเนินการดังกลาวจะตองกาํหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว  เพือ่กาํหนดวสัิยทัศนและเปาหมายการพัฒนา

ประเทศและกรอบการทํางานของภาคสวนตางๆ เพือ่ใหขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกาํหนดไว 

ดังน้ัน  จงึจาํเปนตองกาํหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพือ่แกไขจดุออนและเสริมจดุแข็งใหเอื้อตอการพัฒนา

ประเทศ เพือ่ใหบรรลุซึง่เปาหมายการสรางและรักษาไวซึง่ผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมคีวามม่ันคงในทุกดาน  

คนในชาติมคีณุภาพชีวติท่ีดแีละม่ังคัง่  และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางย่ังยนื  ท้ังน้ีการวเิคราะหใหไดขอสรุปเกีย่วกบัจดุแขง็  

จดุออน โอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกาํหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศ

ท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกนัในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกดิการผนึกกาํลังและระดมทรัพยากรอยางมปีระสทิธิภาพในการ

ขบัเคลือ่นการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกนั  การดําเนินการมบูีรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของ

ประเทศท่ีเปนภาพเดยีวกนั 

อยางไรกต็ามในชวงท่ีผานมา  ประเทศไทยมไิดมกีารกาํหนดวสัิยทัศนประเทศ  เปาหมายและยุทธศาสตรของ

ประเทศในระยะยาว  การบริหารราชการแผนดนิของฝายบริหารจงึใหความสําคญักบันโยบายพรรคการเมอืงหรือนโยบายของ

รัฐบาลซึง่เมือ่มกีารเปลีย่นรัฐบาลกท็าใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนือ่ง  ถอืเปนการสูญเสยีโอกาสและสิ้นเปลอืงทรัพยากร

ของประเทศ ดังน้ัน เพือ่เปนการปฏรูิประบบการบริหารราชการแผนดนิของประเทศไทยใหมเีปาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และ

เพือ่เปนการกาํหนดใหฝายบริหารมคีวามรับผดิชอบท่ีจะตองขับเคลือ่นประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกนัและเปนเอกภาพ  



๓๘ 

 

ประเทศไทยจาํเปนจะตองมี  “ยุทธศาสตรชาติ” ซึง่ภายใตยุทธศาสตรชาติ  ประเทศไทยตองปฏรูิปและปรับเปลีย่นอยางเปนระบบ

ขนานใหญ  เพือ่ใหโครงสรางทางเศรษฐกจิและสังคมของประเทศเหมาะสมกบัภูมทัิศนใหมของโลกยดืหยุนปรับตัวไดเร็ว           

สามารถรับมอืกบัความเสีย่งและภัยคกุคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชน

สุขใหกบัคนในชาติได  จะตองมกีารกาํหนดวสัิยทัศน  เปาหมายของประเทศ  และทิศทางในการขับเคลือ่นประเทศใหสอดคลองกบั

ประเด็นการเปลีย่นแปลงและความทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกาํหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ”  เพือ่เปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว  พรอมกบัการปฏรูิป

และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดนิในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการปฏบัิติอยางจริงจังจะ

ชวยยกระดับคณุภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ี

เกดิขึ้นในปจจบัุน  ท้ังปญหาทางเศรษฐกจิ  ปญหาความเหลือ่มล้าํ  ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน  และปญหาความขัดแยงในสังคม  

รวมถงึสามารถรับมอืกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกดิขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลีย่นผานประเทศไทยไป

พรอมๆ กบัการเปลีย่นแปลงภูมทัิศนใหมของโลกไดซึง่จะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคญัในเวทีโลก สามารถดํารงรักษา

ความเปนชาติท่ีมีความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  สังคม และวัฒนธรรม  และคนไทยในประเทศมคีวามอยูดมีสุีขอยางถวนหนากนัสาระ

สาคญัของยุทธศาสตรชาติซึง่คณะกรรมการจดัทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะน้ีน้ันจะประกอบดวยวสัิยทัศน

และเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกนัรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเปนแนวทาง  ทิศทาง

และวธีิการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกนัอยางประสานสอดคลอง     เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุก

คนตองการ    คอืประเทศไทยม่ันคง  ม่ังคั่ง และย่ังยนื ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ  อันไดแก การเมอืงภายในประเทศ  

การเมอืงตางประเทศเศรษฐกจิ  สังคมจติวทิยา  การทหาร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

๒.๒ วสิัยทัศน 

วสัิยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”ห รือเปนคติพจนประจาํชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื” ท้ังน้ีวสัิยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอ

ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมเีอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ  การดํารงอยูอยางม่ันคง  ย่ังยนืของสถาบัน

หลักของชาติ  การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูรวมกนัในชาติอยางสันติสุขเปน

ปกแผนมคีวามม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสงัคมและการมเีกยีรติและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติ

ความเปนธรรมและความอยูดมีสุีขของประชาชน ความย่ังยนืของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและ

อาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู

รวมกนัอยางสันติประสานสอดคลองกนั  ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลกอยางมเีกยีรติและศักดิศ์รีไมเปน

ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกจิท่ีดอยกวา 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ ยุทธศาสตรชาต ิ

ในการท่ีจะบรรลุวสัิยทัศนและทําใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพงึประสงคน้ัน  จาํเปนจะตองมกีารวางแผน

และกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว  และกาํหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลือ่นไปในทิศทางเดยีวกนั  

ดังน้ัน จงึจาํเปนจะตองกาํหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว   เพือ่ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏบัิตใินแตละชวงเวลาอยาง

ตอเนือ่งและมกีารบูรณาการ และสรางความเขาใจถงึอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกดิการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคม

ท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวสัิยทัศน  



๔๐ 

 

“ประเทศไทยมคีวามม่ันคง  ม่ังคั่ง ย่ังยนืเปนประเทศพัฒนาแลว  ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ”หรือคติ

พจนประจาํชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื” เพือ่ใหประเทศมขีดีความสามารถในการแขงขนั มรีายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คน

ไทยมคีวามสุข  อยูดี กนิดี สังคมมคีวามม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม  ซึง่ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาใน

ระยะ ๒๐ ปตอจากน้ีไป  จะประกอบดวย  ๖ ยุทธศาสตร  ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน  (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวติท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม  และ    (๖) 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยมสีาระสําคญั 

ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มเีปาหมายท้ังในการสรางเสถยีรภาพภายในประเทศและชวยลดและ

ปองกนัภัยคกุคามจากภายนอก  รวมท้ังสรางความเช่ือม่ันในกลุมประเทศอาเซยีนและประชาคมโลกท่ีมตีอประเทศไทย  กรอบ

แนวทางท่ีตองใหความสาคญั อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏรูิปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมอืง ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความ

เช่ือม่ันในกระบวนการยุตธิรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรวมมอืระหวางประเทศทุกระดับ  และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกบัประเทศมหาอํานาจ    เพื่อปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศสรางความรวมมอืกบัประเทศเพือ่นบานและมติรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจดัการภัยพบัิติ  รักษาความม่ันคงของ

ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพือ่ใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ

เปนประเทศพัฒนาแลว  ซึง่จาํเปนตองยกระดับผลติภาพการผลติและการใชนวัตกรรมในการเพิม่ความสามารถในการแขงขนัและ

การพัฒนาอยางย่ังยนืท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร  การเพิม่ขดี

ความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกจิแหงอนาคต  ท้ังน้ีภายใตกรอบการปฏรูิปและ

พัฒนาปจจยัเชิงยุทธศาสตรทุกดาน  อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส  วทิยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การ

พัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคญั อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกจิ  ไดแกการรักษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิและสรางความเช่ือมั่น  

การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขนัท่ีเปนธรรมและรับผดิชอบตอสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปน

ชาติการคาเพือ่ใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมภิาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลติและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมคีวามเปนมติรตอ

สิง่แวดลอม โดยมกีารใชดจิทัิลและการคาท่ีเขมขนเพือ่สรางมูลคาเพิม่และขยายกจิกรรมการผลติและบริการ โดยมุงสูความเปนเลศิ

ในระดับโลกและในระดับภูมภิาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวติและการ

ดําเนินธุรกจิท่ีเปลีย่นไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 



๔๑ 

 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลติใหเขมแข็งและย่ังยนื  เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขงขนัของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรย่ังยนืท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอมและรวมกลุมเกษตรกร

ในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแขง็ และการพัฒนาสนิคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปจจุบันท่ีมศัีกยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมศัีกยภาพ  โดยการใชดจิทัิลและการคามาเพิม่มูลคาและยกระดับหวงโซ

มูลคาในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมคีวามหลากหลาย มคีวามเปนเลศิและเปนมติรตอ

สิง่แวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดมิ เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการ

สุขภาพ ธุรกจิบริการดานการเงนิและธุรกจิบริการท่ีมศัีกยภาพอืน่ๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกจิชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  ยกระดับผลติภาพ

แรงงานและพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวสิาหกจิชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกจิพเิศษและเมอืงพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมอืง

ศูนยกลางความเจริญ  จดัระบบผงัเมอืงท่ีมปีระสทิธิภาพและมสีวนรวม  มกีารจดัการสิง่แวดลอมเมอืง  และโครงสรางพื้นฐานทาง

สังคมและเศรษฐกจิท่ีสอดคลองกบัศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารและการวจิัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกจิโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ  

สงเสริมความรวมมอืกบันานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ  เพิม่บทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ  รวมถงึสราง

องคความรูดานการตางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน  เพือ่พัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี

แข็งแกรงของประเทศมคีวามพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มคีวามเปนสากล มทัีกษะการคดิวเิคราะหอยางมเีหตุผล  มรีะเบียบวนัิย  

เคารพกฎหมาย มคีณุธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มคีรอบครัวท่ีมัน่คง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคญั อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวติใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมคีุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถงึ 

(๓) การปลูกฝงระเบียบวนัิย คณุธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพงึประสงค 

(๔) การสรางเสริมใหคนมสุีขภาวะท่ีดี 

(๕) การสรางความอยูดมีสุีขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ

จติใจใหเขมแขง็ 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยีมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาส

การพัฒนาและสรางความมั่นคงใหท่ัวถงึ  ลดความเหลือ่มล้าํไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  กรอบแนวทางท่ีตองใหความ

สาคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกจิและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอื้อตอการดํารงชีวติในสังคมสูงวัย 

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสือ่สารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพือ่เรงอนุรักษฟนฟู

และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมคีวามม่ันคงดานนํ้า  รวมท้ังมคีวามสามารถในการปองกันผลกระทบและ



๔๒ 

 

ปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพบัิตธิรรมชาติ  และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสเีขยีว  กรอบแนวทางท่ีตองให

ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจดัระบบอนุรกัษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) การวางระบบบริหารจดัการนํ้าใหมปีระสทิธิภาพท้ัง  ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

(๔) การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมอืงท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(๖) การใชเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพือ่สิง่แวดลอม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ใหหนวยงานภาครัฐมี

ขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกจิ  มสีมรรถนะสูง  มปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลกระจายบทบาทภารกจิไปสูทองถิน่อยาง

เหมาะสม มธีรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคญั อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกจิของหนวยงานภาครัฐ ใหมขีนาดท่ีเหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

๒.๔ กลไกการขับเคลือ่นกระบวนการพฒันา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพือ่ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ  ใชเปน

แนวทางในการจดัทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน

ตางๆ เชน ดานความม่ันคง  เศรษฐกจิ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ แผนปฏบัิตกิารในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี  ใหมี

ความสอดคลองกนัตามหวงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรอืน่ๆ  ของ

ประเทศ เพือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาอยางมเีอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมอืจากหลายภาคสวน  

ภายใตระบบประชารัฐ  คอื ความรวมมอืของภาครัฐภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทยจะไดมกีารกาํหนดเกีย่วกบับทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏบัิติ  

เพือ่ท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขบัเคลือ่นการพัฒนาไดอยางตอเนือ่งและบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ  กาํหนดวสัิยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน  มกีารกําหนดเปาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกนัสามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตร

ชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏบัิตไิด และมกีารกาํหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิ

ได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย  มกีฎหมายรองรับ  มกีลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพือ่ใหสวนราชการนํายุทธศาสตรชาติไปปฏบัิติ  รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจดัสรรงบประมาณ  

ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมบูีรณาการ  และกรอบกฎหมายท่ีจะ

กาํหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมคีวามตอเนือ่ง รวมท้ังมรีะบบการติดตามและประเมนิผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 



๔๓ 

 

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏบิัติ  มกีลไกท่ีสอดรับ /สอดคลองต้ังแตระดับการจดัทํายุทธศาสตร  การนําไปสู

การปฏบัิติ และการติดตามประเมนิผล  รวมท้ังมกีลไกในการกํากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการ

ปฏบัิตอิยางมปีระสทิธิภาพและหนวยงานปฏบัิตจิะตองมคีวามเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ี

กาํหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

 

 

 

 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

การจัดทําแผนพัฒนา ทองถิน่ของเทศบาลมคีวามสัมพันธและสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  แตท้ังน้ี  

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจดัทําแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึง่ไดกาํหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  ลว 

ดังน้ัน  เพือ่ใหการจดัทําแผนพัฒนา ทองถิน่(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖ 5) ของเทศบาลตําบล ปากนํ้าหลังสวนมคีวาม

สอดคลองกบัทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จงึไดจดัทําแผนท่ีสอดคลองกบัแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  ซึ่งมท้ัีงหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ ๑  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

ยุทธศาสตรที่ ๒  การสรางความเปนธรรมลดความเหลือ่มล้าํในสังคม 

ยุทธศาสตรที่ ๓  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิและแขงขันไดอยางย่ังยนื 

ยุทธศาสตรที่ ๔  การเติบโตท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอมเพือ่การพัฒนาอยางย่ังยนื 

ยุทธศาสตรที่ ๕  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยนื 

ยุทธศาสตรที่ ๖   การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ  ชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

ยุทธศาสตรที่ ๗  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจสิติกส 

ยุทธศาสตรที่ ๘  การพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วจิยั และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๙  การพัฒนาภาค เมอืง และพ ืนท่ีเศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่การพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคดิและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ

แวดลอมและบริบทของการเปลีย่นแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกดิความเสีย่งท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปด

เศรษฐกจิเสรี  ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ  การเขาสูสังคมผูสูงอายุ  การเกดิภัยธรรมชาติท่ีรนุแรง  ประกอบกับสภาวการณ

ดานตางๆ ท้ังเศรษฐกจิ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของประเทศในปจจบุนัท่ียงัคงประสบปญหาในหลายดาน  เชน 

ปญหาผลติภาพการผลติความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลือ่มล้าํทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จงึจาํเปนตองยึดกรอบแนวคดิและหลักการในการวางแผนท่ีสาํคญั ดังน้ี  

 

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  

(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมสีวนรวม  



๔๔ 

 

(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคดิการปฏรูิปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื สังคมอยูรวมกนัอยางมคีวามสุข 

 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริม่แสดงใหเหน็ถงึขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

แมวาเศรษฐกจิของไทยในระยะท่ีผานมา  (ยกเวนชวงวกิฤตการณทางเศรษฐกจิ  ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดเีฉลีย่ประมาณ

รอยละ ๕ ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว  (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ  ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ  

๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึง่ทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง  (Upper Middle 

Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกจิชะลอตัวลงและมคีวามผนัผวน โดยขยายตัวเฉลีย่เพยีงรอยละ  

๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๙ ซึ่งตํ่ากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกจิและตํ่ากวาระดับท่ีจะทําให

ประเทศไทยหลุดจากกบัดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของ

การลงทุนโดยรวมอยางตอเนือ่ง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอผลติภัณฑมวลรวมในประเทศ  (Gross Domestic Product 

: GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ  ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมือ่เทียบกบั

ประเทศอืน่ๆ ในภูมภิาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลีย่ในชวงป  ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอย

ละ ๔.๙ ตํ่ากวาสงิคโปรและมาเลเซยีซึง่มรีะดับการพัฒนาท่ีสงูกวาไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสรางการผลติสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง  แตความสามารถในการแขงขันเริม่

ลดลง โครงสรางการผลติของไทยไดเปลีย่นผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  (สัดสวนของภาคเกษตร  

อุตสาหกรรม  และบริการในป  ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ  ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ  ๗.๒  ๒๘.๕  และ ๖๔.๓  ในป ๒๕๕๗ 

ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมกีารส่ังสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนือ่ง  ทําใหมกีารพัฒนาจากอุตสาหกรรมขัน้

ปฐมภายใตการบริหารจดัการของเงนิทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมเีทคโนโลยี

สูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมสัีดสวนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปาน

กลางขัน้สูง ขณะเดยีวกนักม็กีารเคลือ่นยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมปีระสทิธิภาพการผลติสูง

กวา ทําใหผลติภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพิม่ในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกาํลังแรงงานและการเพิม่ผลติภาพการ

ผลติของกาํลังแรงงานเปนไปอยางลาชา  ประกอบกบัผลติภาพการผลติของปจจยัการผลติรวม  (Total Factor Productivity : TFP) ท่ี

ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขนัระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึง่สะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจาก

รอยละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลีย่รอยละ  ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 

๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓  ผลติภาพการผลติของปจจัยการผลติรวม  (TFP) ยังคงอยูในระดับตํ่าทําใหขาดพลังในการ

ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง  ซึง่ตองอาศัยการผลติท่ีมเีทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลติท่ีเปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลติภาพการผลติรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะ

อยูในระดับท่ีนาพอใจกต็าม  แตมแีนวโนมลดลงในระยะ  ๘ ป ท่ีผานมา และยังมคีวามลาชาเมือ่เทียบกบัประเทศท่ีเร่ิมพัฒนา

ประเทศในชวงเวลาเดยีวกนัและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา  ท้ังน้ีการ

ขยายตัวของผลติภาพการผลติรวม  ลดลงจากรอยละ  ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ  ๒.๐๕ ในชวงคร่ึงแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทําใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคญักบัการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลติเพิม่การลงทุน

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของระบบเศรษฐกจิ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลติภาพการผลติของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหา

เชงิโครงสราง  การรองรับเงือ่นไขในระบบเศรษฐกิจโลก  และการดาเนนินโยบายและการบรหิารจัดการเศรษฐกิจใน



๔๕ 

 

อนาคต แมวาเศรษฐกจิไทยจะประสบปญหาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิรุนแรงถงึสองคร้ังในป  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการให

ความสําคัญกับการรักษาวนัิยทางการเงนิและการคลังทําใหเสถยีรภาพของเศรษฐกจิไทยอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง  โดยเฉพาะเมือ่

เทียบกบัประเทศท่ีมรีะดับการพัฒนาในระดับใกลเคยีงกนัอยางไรกต็าม  เสถยีรภาพทางเศรษฐกจิซึง่เปนจดุแข็งของเศรษฐกจิไทย

และเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิมาอยางตอเนือ่งเร่ิมมสัีญญาณท่ีจะเปนขอจาํกดัตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิในระยะ

ยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึง่เพิม่ขึ้นจากเฉลีย่รอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ  ๔๒.๒ ในชวง ๓ 

ปแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวนัิยทางการคลังแตมแีนวโนมเพิม่ขึ้นจากผลของการดําเนิน

มาตรการกระตุนเศรษฐกจิระยะสัน้ในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกจิ

และการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกจิในระยะตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดขีึ้นไมมากนัก  เนือ่งจากตางประเทศมพีลัง

การขับเคลื่อนมากกวาไทย  และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมคีวามไดเปรียบดาน

ตนทุนแรงงานและการผลติ และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคดิสรางสรรค  

โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี  ๓๑ 

จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจดัอันดับไวท่ี  ๓๐ จาก 

๖๑ ประเทศช้ันนํา  ในขณะท่ีผลการวจิยัประเทศท่ีมคีวามสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกจิประจาป  ๒๕๕๘ หรือ  Ease of Doing 

Business ๒๐๑๕  ซึง่ดําเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยไดรับการจดัใหอยูในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  วจัิย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ

ยกระดบัดขีึน้จากการผนึกกาํลังของหนวยงานดานวทิยาศาสตร  เทคโนโลยี  วจิยั และนวัตกรรม  และเช่ือมโยงใหเกดิความม่ันใจ

ของภาคธุรกจิเอกชน แตยังคงอยูในระดับตํ่าเมือ่เปรียบเทียบกบักลุมประเทศท่ีมรีายไดสูง  โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดาน

โครงสรางพื้นฐานทางวทิยาศาสตรอยูท่ี  ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี  ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจดัอันดับโดย  IMD ลดลงเมือ่เทียบกบั

อันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป  ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา  ๑๔ ปท่ีผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดาน

การวจิยัและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ  ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด ) ประเทศไทยมกีารลงทุนดาน

การวจิยัและพัฒนาเพิม่ขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวจิยัและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ  ๕๓ และจาก

ภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพฒันาแลว  เชน เกาหลใีต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลยี  มคีาใชจายเพือ่การ

วจิยัและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดยีวกนับุคลากรดานการวจิยัและพัฒนาของประเทศยังมจีาํนวนไมเพยีงพอตอการสงเสริมการพัฒนา

วทิยาศาสตร เทคโนโลยี วจิยั และนวัตกรรมในระดับกาวหนา  โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวจิัยและพัฒนามจีํานวน  ๑๑ คน

ตอประชากร  ๑๐,๐๐๐ คน ซึง่เมือ่เปรียบเทียบกบัประเทศพัฒนาแลว  สวนใหญจะอยูท่ีระดับ  ๒๐-๓๐ คนตอประชากร  ๑๐,๐๐๐ 

คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ  ดาน ประกอบดวยรูปแบบการขนสงยัง

ไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนํ้าและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  การ

บริหารจัดการกจิการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนํ้าประปายังกระจกุในเขตนครหลวงและเขตเมอืงหลักในภูมภิาค  และมี

แหลงนํ้าดบิไมเพยีงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถงึกระจกุตัวอยูในเมอืง และมรีาคาคอนขางสูง ประสทิธิภาพการใชพลังงานของ

ประเทศมแีนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกบัความเสีย่งดานความม่ันคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  นอกจากน้ัน  การ

สงเสริมการวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ  ICT อยูในระดับตํ่าและมขีอจาํกดั  ยังไมสามารถ

พัฒนาตอยอดในเชิงพาณชิยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากน้ี  ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ  รวมท้ังกฎหมายท่ีเกีย่วของกบั

การบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสทิธิภาพ  โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสนิทางปญญา  การทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส  การรักษาความปลอดภัย  และขอจํากัดตอการทําธุรกจิใหมและการประกอบกจิการในตางประเทศ  ตลอดจน

บุคลากรดานโลจสิติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม  เชน ความรูดานภาษา  ความรู

ดานเทคโนโลย ีและความรูในการดําเนินธุรกจิตางประเทศ เปนตน 



๔๖ 

 

 

๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชงิปรมิาณและ

คุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพฒันาการไมสมวยัและการต้ังครรภ

ในกลุมวยัรุนทีม่แีนวโนมเพิม่ขึน้ อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก  ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน  ๑.๖๒ คน ในชวงป 

๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลอืเพยีง ๑.๓ คน  

(๒) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอเรช่ัน Y 

(Gen Y)* ขณะที่ผลติภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา  ซึ่งจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป  กําลังแรงงานของไทยมี

จาํนวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเร่ิมลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒  ในป ๒๕๕๗ ขณะท่ีผลติ

ภาพแรงงานเฉลีย่เพิม่ขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา  (ป ๒๕๔๘ –๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวาประเทศเพือ่นบาน  เชน 

มาเลเซยี ๑ เทาตัว และสงิคโปร  ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ  ๖๕.๑ มกีารศึกษาระดับมัธยมตนและตํ่ากวา  นอกจากน้ี 

กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรช่ันวาย  ซึง่มจีาํนวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓  มลัีกษณะความเปนปจเจกสูง  ไมให

ความสําคัญกับการมคีรอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  สะทอนถงึภาระคาใชจายดาน

สขุภาพทีเ่พิม่มากขึน้  ขณะทีผู่สงูอายุจํานวนมากยังมีรายไดไมเพยีงพอในการยังชพี  ผูสูงอายุมแีนวโนมเพิม่ขึ้นจาก ๑๐.๓  

ลานคน (รอยละ ๑๖.๒ ) ในป ๒๕๕๘  เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑ ) ในป ๒๕๘๓  การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัย

ปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพิม่สูงขึ้น  แมผูสูงอายุมสีวนรวมในกาํลังแรงงานเพิม่ขึ้น  แตมรีายไดไมเพยีงพอกบั

คาใชจาย เนือ่งจากมกีารออมนอย   และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒  ครัวเรอืนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้น  อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลีย่ลดจาก ๓.๖  คน ในป ๒๕๔๓  เหลอื ๓ คน ในป 

๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดยีว  ครัวเรือน ๑  รุน และครัวเรือนแหวงกลางมกีารขยายตัวมากท่ีสดุในชวงป ๒๕๔๓ -๒๕๕๖ สงผลให

ความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลีย่นแปลงไปทําใหครอบครัวเสีย่งตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชงิคุณภาพทั้งดานสุขภาพ  การเรยีนรู  และคณุธรรมจรยิธรรม  โดยคนไทยมี

อายุคาดเฉลีย่สูงขึ้น อายุคาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓  ป เพศหญงิ ๗๘.๒  ป แตเสยีชีวติกอนวัยอัน

ควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนือ่งจากโรคไมติดตอและอุบัตเิหตุ  อยางไรกต็าม  คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น  จาํนวนป

การศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ป เพิม่ขึ้นอยางตอเนือ่ง  โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มกีารศึกษาเฉลี่ย ๘.๙  ป 

ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตํ่า สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ 

มคีาเฉลีย่ตํ่ากวารอยละ ๕๐  นอกจากน้ี คนไทยสวนใหญมปีญหาดานคณุธรรมจริยธรรม  โดยผลการวจิัยและการสํารวจตางๆ  

พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คอื ความซือ่สัตยสุจริต  และการทุจริตคอรรัปชัน  โดยเห็นวาตองสงเสริมคณุธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

เรงดวน 

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง  แตยังคงมีความเหลือ่มล้าํของการกระจายรายได  

สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนือ่งจากรอยละ ๔๒  ในป ๒๕๔๓ เหลอืรอยละ ๑๐.๙  ในป ๒๕๕๖  แตความยากจนยังกระจุกตัว

หนาแนนในภาคตะวันเฉยีงเหนอืและภาคเหนอื  ขณะท่ีความเหลือ่มลาดานรายไดมแีนวโนมดขีึ้นเล็กนอย  คาสัมประสทิธ์ิความไม

เสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔  ในป ๒๕๕๔ เหลอื ๐.๔๖๕  ในป ๒๕๕๖ อยางไรกต็ามความแตกตาง

ของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสดุกบักลุมคนจนท่ีสดุแตกตางกนัถงึ ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยท่ีสดุรอยละ ๑๐   ถอื

ครองรายไดสูงถงึรอยละ ๓๖.๘   ของรายไดท้ังหมด  ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสดุรอยละ ๑๐  ถอืครองรายไดเพยีงรอยละ ๑.๑   สาเหตุ



๔๗ 

 

พื้นฐานท่ีสาํคญัจากโครงสรางเศรษฐกจิท่ีไมสมดุล    สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ  ในสังคมไม

ท่ัวถงึ*  ประชากรท่ีเกดิชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน 

เนือ่งมาจาก 

(๑) ความเหลือ่มล้าํดานสนิทรัพยทัง้ดานการเงนิและการถอืครองทีด่นิยังคงกระจุกตัวอยูใน

กลุมคนเพยีงสวนนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงการถอืครองท่ีดนิโดยกลุมผูถอืครองท่ีดนิรอยละ ๒๐ มกีารถอืครองท่ีดนิมากท่ีสดุ     มี

สัดสวนการถอืครองท่ีดนิสูงกวากลุมผูถอืครองท่ีดนิรอยละ ๒๐ ท่ีมกีารถอืครองท่ีดนินอยท่ีสดุ ๓๒๕.๗  เทา เนื่องจากปญหา

กรรมสทิธ์ิทีด่นิ และการขาดประสทิธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

(๒) เดก็ยากจนยังเขาไมถงึการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  ขณะที่โอกาสในการเขาถงึการศกึษาในระดับ

ปรญิญาตรยัีงมคีวามแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร  ระหวางเขตเมือง -ชนบทและระหวางภูมิภาค  มปีจจัยหลัก

มาจากปญหาเร่ืองคาครองชีพและการเดนิทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมฐีานะความเปนอยูดท่ีีสดุ  มโีอกาสเขาถงึ

การศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมฐีานะความเปนอยูดอยท่ีสดุประมาณ ๑๙.๑  เทา นักศึกษาในเขต

เมอืงมโีอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบรกิารสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค  โดยเฉพาะการ

กระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข  อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖  พบวา อัตราสวนแพทย

ตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตางกนัถงึ ๓.๖ เทา 

 (๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถงึการคุมครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเขาถงึการ

คุมครองมากขึ้น   จากการเขาถงึการประกันตนตามมาตรา ๕๐   ท่ีเพิม่ขึ้นจาก ๑.๒๙  ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑  ลานคน 

ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมสัีดสวนเพิม่ขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔  ในป ๒๕๕๗ อยางไรกต็าม  แรงงานในระบบไดรับคาจาง

เฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม  เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย  เขาไมถงึ

กระบวนการยุตธิรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากน้ี ผูมรีายไดนอยมักไมไดรับ

ความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดจีากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสงัคมมากขึน้  จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙  ไดรับความคุมครอง

ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกนัสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกนัสังคมรอยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดกิาร

รักษาพยาบาลขาราชการ /รัฐวสิาหกจิรอยละ ๗.๑  ขณะท่ี  กลุมผูดอยโอกาสมหีลักประกนัทางรายไดม่ันคงขึ้นและมคีวาม

ครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพิม่ขึ้นเปนแบบข้ันบันไดตามชวงอายุ ๘.๓  ลานคน จาก

ผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔  ลานคน สวนผูพกิารไดรับเบ้ียยังชีพเพิม่ขึ้นเปน ๘๐๐  บาท ครอบคลุมผูพกิารรอยละ ๘๙.๕  และรัฐให

เงนิอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมคีณุภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็ก

แรกเกดิอยางไรกต็าม  สวัสดกิารดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคลุมกลุมผูมรีายไดนอยและผูยากไร  แมวารัฐจดัสวัสดกิารดานท่ีอยู

อาศัยภายใตโครงการตางๆ  แตปจจบัุนกลุมผูมรีายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมกีรรมสทิธ์ิในท่ีอยูอาศัยถงึ ๔.๕๔๔,๙๒๖  

ครัวเรือน อยางไรกต็าม รัฐเร่ิมใหความสําคญักบัการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุ  โดยเฉพาะผูท่ีมรีายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วฒันธรรมอันดงีามของไทยเริม่เสือ่มถอยและสงัคมไทยมีแนวโนมเปนสงัคมพหวุฒันธรรมมาก

ขึน้ อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน  และความสะดวกสบาย  ละเลยเร่ืองวนัิย  มคีวามเห็นแกตัว  ไมรูจกัเสยีสละไม

เอื้อเฟอเผือ่แผ  และขาดความรับผดิชอบ  นอกจากน้ียังมแีนวโนมการเปนสังคมพหุวฒันธรรม  โดยเฉพาะการเขามาของแรงงาน

ตางชาติท่ีกอใหเกดิการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกบัวัฒนธรรมทองถิน่ 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมทีด่ขีึน้  ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความตองการ

ของชุมชนดวยตนเองไดดขีึน้ โดยมกีระบวนการจดัทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณาการเปนแผนตําบลเพือ่เช่ือมโยง



๔๘ 

 

กบัแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนพัฒนาจงัหวัดเพือ่ใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรู

และงบประมาณในกจิกรรมท่ีเกนิความสามารถของชุมชน มกีารรวมกลุมทํากจิกรรมท้ังดานเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดลอมและ 

เช่ือมโยงเปนเครือขายเพิม่ขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒  แหงในป ๒๕๕๕  เปน ๑๕๒,๓๗๗  แหง ในป ๒๕๕๖  สวนใหญเปนกลุมธุรกจิชุมชน

และอาชีพ    รอยละ ๓๒.๕๑  ขององคกรท้ังหมด    และองคกรการเงนิ      รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคดิเหน็ทีแ่ตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสงัคม  ในชวงระยะเวลา

กวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคดิเห็นทางการเมอืงของกลุมตางๆ  ท่ีมคีวามรุนแรงมากขึ้น  นําไปสูความสูญเสยีตอ

ชีวติ ทรัพยสนิ และสงผลกระทบสภาพจติใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก  กอใหเกิดความเสือ่มโทรม

อยางตอเนือ่งและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตมิากขึน้ 

(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนือ่งจากจาํนวนประชากรท่ีเพิม่มากขึ้น ทําใหความตองการใชท่ีดนิเพือ่การผลติ

ทางการเกษตร  การอยูอาศัย  และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิม่มากขึ้นตามไปดวย  พื้นท่ีปาไมจงึถกูบุกรุกทําลายมากขึ้น  โดย

พื้นท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑ .๐๒ ลานไร  หรือรอยละ ๕๓.๓๓  ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔  เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคดิ

เปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดนิเสือ่มโทรม  ทําใหความหลากหลายทางชวีภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดนิและ

ท่ีดนิมปีญหาความเสือ่มโทรมของดนิจากการใชประโยชนท่ีไมถกูตองตามหลักวชิาการ  ดนิเกษตรกรรมเสือ่มคณุภาพ    การชะลาง

พังทลายของดนิ  นอกจากน้ี ยังมปีญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา  ซึง่มขีอจาํกดัในการนําไปใชประโยชน  การใชทรัพยากรท่ีดนิของ

ประเทศยังไมมปีระสทิธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเกีย่วของ การบริหารจดัการท่ีดนิมปีญหาความไมเปนธรรมและ

การกระจายสทิธิการถอืครองท่ีดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม  โดยมสีาเหตุมาจากการ

สูญเสยีระบบนิเวศปาไมอยางตอเนือ่งเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนเิวศชายฝงถูกทําลาย และมกีารเปลีย่นสภาพไปใชประโยชนอืน่ๆ จาํนวน

มาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง  การขยายตัวของเมอืงและอุตสาหกรรม  ทําใหพื้นท่ีปาชายเลนลดลงจากป 

๒๕๐๔ ท่ีมพีื้นท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓  ลานไร เหลอืเพยีง ๑.๕  ลานไร ในป ๒๕๕๒  คดิเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘  ทําใหรัฐเร่ิมมี

นโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจงั  โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดต้ังแตป ๒๕๓๔  และหามการใชประโยชนอืน่ๆ  

อยางไรกต็าม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมสีภาพดขีึ้น  ในป ๒๕๕๔ ผลผลติประมงทะเลมปีริมาณเพยีง ๑.๖๑  

ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมปีริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยาง

ตอเนือ่งจากปริมาณความตองการสัตวนํ้าท่ีเพิม่มากขึ้น 

(๔) การผลติพลงังานในประเทศไมเพยีงพอกับความตองการ แตประสทิธภิาพการใชพลังงานดี

ขึน้ ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิม่ขึ้นตลอด ๓๐  ปท่ีผานมาแตการผลติพลังงานเชิงพาณชิยเพือ่การบริโภค

ภายในประเทศไมเพยีงพอกบัความตองการ       ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิม่ขึ้นโดยในป ๒๕๕๕     ตองนําเขาเพิม่ขึ้นรอย

ละ ๖   อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดบิตอวัน  คดิเปนรอยละ ๕๔  ของความตองการใชในป ๒๕๕๕  และคดิเปน

รอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนํ้ามันดบิมกีารนําเขาสูงท่ีสดุคดิเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงานท้ังหมด  ขณะท่ีการใชพลังงาน

เชิงพาณชิยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิม่ขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑  พันบารเรลเทียบเทานํ้ามันดบิตอวัน  ท้ังน้ี ประสทิธิภาพการ

ใชพลังงานของประเทศไทยมแีนวโนมดขีึ้น  โดยมอัีตราการเพิม่ขึ้นของการใชพลังงานตํ่ากวาอัตราขยายตัวของ  GDP โดยในป 

๒๕๕๕ การเพิม่ขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมกีารใชพลังงานเพิม่ขึ้นเพยีงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทยประกอบดวย ๒๕ 

ลุมนํ้าหลัก นํ้าทําตามธรรมชาติมปีริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าในประเทศมคีวาม

จคุดิเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณนํ้าทําธรรมชาติ  มแีองนํ้าบาดาลท้ังหมด ๒๗  แองนํ้าบาดาล  มปีริมาณการกักเก็บในช้ันํ้าบาดาล



๔๙ 

 

รวมประมาณ ๑.๑๓  ลานลานลูกบาศกเมตร  มศัีกยภาพท่ีจะพัฒนาขึ้นมาใชได  โดยไมกระทบตอปริมาณนํ้าบาดาลท่ีมอียูไดรวมป

ละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรกต็าม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มขีอจาํกดัในเร่ืองขงความคุมทุนเนือ่งจากมคีาใชจาย

ในการสูบนํ้า และการดําเนินการสํารวจสูง  ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชนํ้าในประเทศ  ในป ๒๕๕๗  มจีาํนวนประมาณ 

๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถงึแหลงนํ้าของภาคสวนตางๆ  มจีาํนวน ๑๐๒,๑๔๐  ลานลูกบาศกเมตร  

และยังไมสามารถจัดสรรนํ้าตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒  ปญหาสิง่แวดลอมเพิม่สงูขึน้ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน 

เมือง 

(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรบัการแกไขอยางมีประสทิธภิาพ  แนวโนมอัตราการเกดิขยะมูล

ฝอยเฉลีย่ตอคนตอวันเพิม่สูงขึ้นจาก ๑.๐๔  กโิลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓  เปน ๑.๑๑  กโิลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานท่ีกําจัด

ขยะแบบถกูตองตามหลักวชิาการมเีพยีงรอยละ ๑๙  และมกีารนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพยีงรอยละ  ๑๘ ทําใหมปีริมาณขยะ

สะสมตกคางเพิม่สูงขึ้นถงึ  ๑๙.๙  ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสยีอันตราย  ในป ๒๕๕๗  มปีระมาณ ๒.๖๙  ลานตัน โดยขยะ

อิเล็กทรอนิกสมแีนวโนมเพิม่ขึ้นรอยละ ๑๐  ตอป เนือ่งจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมกีารปรับเปลีย่นอยางรวดเร็ว  สงผลให

ในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกาํจดัซากของเสยีเหลาน้ี  หากภาครัฐไมมมีาตรการหรือมกีฎหมายควบคุมการรีไซเคลิขยะ

อยางครบวงจร  ขณะท่ีการจัดการของเสยีอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐  โดย

ภาคอุตสาหกรรมมกีารนาของเสยีอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น  แตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ี

อยางตอเนือ่ง เนือ่งจากตนทุนในการกาํจดัสูง 

(๒) มลพษิทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง  แตมแีนวโนมดขีึน้  ในป ๒๕๕๗ พบสารมลพษิ

ทางอากาศเกนิคามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ  และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง  กาซโอโซน  และสารอินทรียระเหย

งาย (VOCs) โดยมพีื้นท่ีวกิฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด  จงัหวัดระยอง  ท่ียงัคงประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย  ในขณะท่ีพื้นท่ีอืน่  

เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม  ขอนแกน พบสารเบนซนิเกนิคามาตรฐาน  แตสวนใหญมปีริมาณลดลงจากปท่ีผานมา  ซึ่งไดรับ

ผลดจีากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเช้ือเพลงิเมือ่ตนป ๒๕๕๗ ท้ังน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซนิมี

ปริมาณลดลง สวนหน่ึงเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเช้ือเพลงิจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ต้ังแตป ๒๕๕๕  และการปรับปรุง

ระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน  การเขมงวดกบัการตรวจจบัรถควันดํา  อยางไรกต็าม  ปญหามลพษิทางอากาศในพื้นท่ีมา

จากสาเหตุหลักคอืปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพษิจากหมอกควัน  ในพื้นท่ีภาคเหนอืตอนบน  พบวาสถานการณดขีึ้นเปน

ลาดับ โดยความรวมมอืและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) และประชาชนดขีึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดมีีแนวโนมลดลง สถานการณคณุภาพนํ้าในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (พ.ศ. 

๒๕๔๘-๒๕๕๗) มแีนวโนมเสือ่มโทรมลง  โดยแหลงนํ้าท่ีอยูในเกณฑดมีแีนวโนมลดลงสวนแหลงนํ้าท่ีอยูในเกณฑพอใชและเสือ่ม

โทรมมแีนวโนมเพิม่ขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดนิท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว  และการระบายนํ้าเสยีจาก

ชุมชน ระบบบําบัดนํ้าเสยีรวมของชุมชน มจีาํนวนไมเพยีงพอตอการบําบัดนํ้าเสยีท่ีเพิม่ขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ

ชุมชน โดยปจจุบัน มปีริมาณนํ้าเสยีจากชุมชน ๑๐.๓  ลานลูกบาศกเมตรตอวัน  ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสยีรองรับนาเสยีท่ีเกดิขึ้นได

เพยีงรอยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรอืนกระจกเพิม่ขึน้  แตอัตราการเตบิโตลดลง ปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมแีนวโนมเพิม่ขึ้นอยางตอเนือ่ง  ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพิม่ขึ้นตามการขยายตัวทาง

เศรษฐกจิของประเทศ  จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒  การจดัทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย  ระบุวาประเทศไทยมกีาร

ปลอยกาซเรือนกระจก  ในป ๒๕๓๓  ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา  และเพิม่เปน ๒๖๕.๙  ลานตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา  ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมแีนวโนมเพิม่ขึ้นรอยละ ๓.๓  ตอป อยางไรก็

ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา  ท้ังน้ีเนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ  ท่ีมกีารดําเนินงานเพิม่

มากขึ้นในประเทศ ประกอบกบัการกกัเกบ็กาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดนิมแีนวโนมเพิม่มากขึ้นรอยละ ๑.๑  



๕๐ 

 

จงึสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวม

ของประเทศ 

๒.๓.๓  ภยัพบิตัทิางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภยัเกิดขึน้บอยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึน้  

สงผลกระทบตอภาคการผลติและวถิกีารดารงชวีติของคนไทย  ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดนิถลม  สรางความเสยีหาย

นับเปนมูลคากวาหมืน่ลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภัยพบัิตทิางธรรมชาติโดยเฉพาะอยาง

ย่ิงอุทกภัยมแีนวโนมและความถีม่ากขึ้น  ซึง่จะสงผลกระทบตอภาคการผลติและวถิกีารดํารงชีวติของคนไทยเปนประจาํทุกปในมติิ

ของจานวนประชากรเสีย่งภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปนจาํนวนมากกวาภัยประเภทอืน่ๆ  

ในขณะท่ีน้าํทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถกูจดัอยูในลําดับประเทศท่ีมคีวามเสีย่งตนๆ ของโลก 

๒.๔ ดานการบรหิารจัดการและการปรับปรุงประสทิธภิาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ดานธรรมาภบิาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภบิาลอยางเรงดวน จากการประเมนิผาน

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกนัในสังคมไทย  ช้ีวาสังคมไทยในภาพรวมมคีวามอยูเย็นเปนสุขรวมกนัอยูในระดับปานกลางในป 

๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมธีรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข  สถานการณดังกลาว  ถอืเปนความ

จาํเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคญักบัเร่ืองธรรมาภิบาลอยางเรงดวน  เนื่องจากสถานการณวกิฤตคุณธรรม     

จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกจิการ

บานเมอืงและสังคมท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มอียางนอย ๖   ประการคอื  (๑) หลักนิติธรรม  (๒) หลักคุณธรรม  (๓) หลักความโปรงใส  (๔) 

หลักความมสีวนรวม (๕) หลักความรับผดิชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะน้ี ไดมกีารสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน  ไดแก ภาค

การเมอืงท้ังระดับชาติและระดับทองถิน่ท่ีมกีารซื้อสทิธ์ิ  ขายเสยีง มกีารทุจริตเพือ่ใหไดรับการเลอืกต้ัง  มผีลประโยชนสวนตนทับ

ซอนกบัผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ   มรีะบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล  มกีารใชอํานาจหนาท่ีโดยมชิอบ  หา

ผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกจิบางสวนมกีารรวมมอืกับนักการเมอืงและขาราชการ  กระทําการทุจริตเพือ่ใหไดงาน

จากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกจิ หลกีเลีย่งภาษี ขาดความรับผดิชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมแีนวโนมยอมรับ

การทุจริตตางๆ  ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น  สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผดิคณุธรรมและจริยธรรมเสยีเอง  มปีญหา

การบริหารจดัการทรัพยสนิของสวนรวม  ขาดความโปรงใส  ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเคร่ืองมอืแสวงหาประโยชน  

สือ่มวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง  รับผลประโยชนจากกลุม

นายทุนและนักธุรกจิการเมอืงจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวชิาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลกับรรษทัภบิาล  ต้ังแตป ๒๕๔๔  โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย  (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกาํกบัดูแลกจิการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยอยางตอเนือ่ง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมธีรรมาภิบาลมคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี  ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถอืวาอยูในระดับดี

เมือ่เทียบกบัป ๒๕๔๕  ท่ีมคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ๕๒ % และมคีะแนนเฉลีย่ลดลงเมือ่เทียบกบัป ๒๕๕๔  ท่ีมคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ๗๗ % 

แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกจิการท่ีดี 

 

๒.๔.๒ ดานการบรหิารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 

(๑) การบรหิารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ

แผนดนิ พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจดัระเบียบการบริหารราชการแผนดนิแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการ

สวนภูมภิาค และบริหารราชการสวนทองถิน่ท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบอํานาจระดับหน่ึงใหประชาชนในทองถิน่

ไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขดัตอกฎหมายของประเทศ  ท้ังสามสวนน้ีอยูในการควบคมุและบริหารงานของ

คณะรัฐมนตรี  ซึง่มหีนาท่ีรับผดิชอบบริหารราชการแผนดนิ  รวมไปถงึการกาํหนดนโยบายเพือ่ใหขาราชการนําไปปฏบัิติ  ท้ังน้ีการ

ปฏรูิประบบราชการท่ีเกดิการเปลีย่นแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกดิขึ้นจากพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง  



๕๑ 

 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มกีารกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง  และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง 

หรือทบวง 

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไข การกระจายอํานาจ

ใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐  และตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  และแผนปฏบัิตกิารกาํหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิน่ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากน้ัน  มกีารใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกดิการถายโอนภารกจิ  หนาท่ีและ

เพิม่รายไดในการดําเนินงานของ  อปท. โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิน่ตอรายไดรัฐบาลคดิเปน

รอยละ ๑๓.๓๑  เพิม่ขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗  ในปงบประมาณ ๒๕๕๐  และรอยละ ๒๘.๒๑  ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ มกีาร

ถายโอนภารกจิไปแลวตามแผนปฏบัิตกิารกาํหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก  อปท. ฉบับท่ี ๑ จาํนวน ๑๘๕  ภารกจิจาก

ภารกจิท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕  ภารกจิและถายโอนภารกจิตามแผนปฏบัิตกิารฯ  ฉบับท่ี ๒ จาํนวน ๗๕ งาน/กจิกรรมจาก ๑๑๔  

งาน/กจิกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จาํนวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘  

คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕  คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย  จาํนวน ๗๙  คน และ

ลูกจางประจํา ๓,๐๙๘  คน อยางไรกต็ามยังมปีญหาท่ีตองการการแกไข  เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพื้นท่ีระหวาง

องคการบริหารสวนจงัหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล  ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความ

สมดุล ปญหาการซื้อเสยีง  ทําใหการเลอืกต้ังระดับทองถิน่ขาดความชอบธรรม  และปญหาการขาดแคลนรายไดของ  อปท. ซึง่

รายไดท่ีทองถิน่จดัเกบ็เองในภาพรวมมสัีดสวนเพยีงรอยละ ๙.๙๐  ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิม่เปน

รอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิน่จาํเปนตองพึง่พาเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล คดิเปนรอยละ ๓๘.๕๒  และรอยละ 

๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นท่ีท่ีมกีจิกรรมทางเศรษฐกจิหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีต้ังของอุตสาหกรรม การคา การ

บริการ การเปนพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมช่ืีอเสยีงระดับโลก การจดับริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ

เมอืงและการเพิม่ขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมขีอบเขตจากดั 

๒.๔.๓ ดานการทุจรติคอรรัปช่ัน 

ไทยกําลังประสบปญหาการทุจรติเชงินโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยเปลีย่นแปลงจากในอดตีท่ีมรูีปแบบการทุจริตจดัซื้อจดัจาง  รับสนิบน ซึง่สามารถ

ตรวจสอบหาหลักฐานจบัผดิมาลงโทษได  เนือ่งจากมคีวามซบัซอนไมมากเทากบัการทุจริตคอรรัปช่ันในปจจบุนัท่ีประเทศไทยมี

ความเสยีหายจากการทุจริตคอรรัปช่ันขนาดใหญท่ีสงูเปนแสนลานบาท อันเนือ่งจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน

ซึง่เปนรูปแบบใหมท่ีเกดิมากขึ้นในชวงท่ีรฐัเขามามบีทบาทในการพัฒนาเศรษฐกจิและการหาประโยชนจากธุรกจิในโลกสมัยใหม  มี

ความซบัซอนเพิม่ขึ้นและในปจจบัุนประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก  ไมวาจะ

เปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกร

ตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลาน้ีได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปช่ัน  (Corruption Perception Index : CPI) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพือ่ความโปรงใสนานาชาติ  พบวาประเทศไทยได ๓๘  คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน อยูอันดับท่ี 

๘๕ จากการจดัอันดับท้ังหมด ๑๗๕  ประเทศท่ัวโลก  จะเห็นไดวาประเทศไทยมคีะแนนดขีึ้นเล็กนอยเทียบกบัป ๒๕๕๖  ท่ีได ๓๕ 

คะแนน อยูอันดับ ๑๐๒ โดยเมือ่เทียบกบัประเทศในกลุมอาเซยีนพบวา ประเทศไทยมคีะแนนเทากบัประเทศฟลปิปนส  สวนประเทศ

สงิคโปรสูงถงึ ๘๔ คะแนน และมาเลเซยีได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถงึมคีอรรัปชันนอย) 

๓. บรบิทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บรบิทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณฐีาน 

ภายใตสมมติฐาน  (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกจิโลกเฉลีย่รอยละ ๓.๘  ในชวงแผนพัฒนาฯ  

ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๓ (๒)  การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลีย่รอยละ ๔ (๓)  ราคานามันเฉลีย่ 

๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒  และเฉลีย่ ๘๐-๑๐๐  ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวง



๕๒ 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลติภาพการผลติรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลติภาพการผลติภาคเกษตรหดตัวตอเนือ่งเฉลีย่รอย

ละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลีย่รอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลีย่รอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว

เฉลีย่รอยละ ๕  และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒  และรอยละ ๐.๗  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒  และ ๑๓ 

ตามลําดับภายใตสมมุตฐิานเหลาน้ี  เศรษฐกจิไทยในชวง ๑๐  ปขางหนามแีนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลีย่รอยละ ๓.๓ –๔.๓ โดยมคีา

กลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึง่ทําใหเศรษฐกจิไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ  รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑  (ใน

กรณเีศรษฐกจิขยายตัวเฉลีย่รอยละ ๔.๓  – ๒๕๗๔) (ในกรณเีศรษฐกจิขยายตัวเฉลีย่รอยละ ๓.๓ ) การขยายตัวในกรณฐีาน

ดังกลาวทําใหเศรษฐกจิไทยมคีวามเสีย่งท่ีจะตกอยูภายใตกบัดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น  เมื่อคํานึงถงึเงื่อนไขใน

ระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐  ในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะ

เปนปจจยัถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิมากขึ้น  (๒) ขดีความสามารถดานการคดิคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึง่เปนสิง่จาํเปน

ในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิม่ขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ  (๓) จาํนวน

ประชากรรวมจะเร่ิมลดลงในป ๒๕๗๐ ซึง่สงผลใหอุปสงคและการผลติเพือ่ตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุ

ชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการ

พัฒนาประเทศมขีอจากดัมากขึ้น  (๖) เกณฑรายไดขั้นตํ่าสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพิม่ขึ้นเฉลีย่ประมาณ ๑๐๐-

๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพิม่ขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคญัๆ  เงื่อนไขดังกลาวทําให

ประเทศไทยมคีวามสุมเสีย่งท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพยีงพอในการท่ีจะทําใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  มคีวาม

ภาคภูม ิมเีกยีรติและศักดิศ์รีในประชาคมภูมภิาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพงิของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับ

การดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มปีระชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมศัีกยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป 

๒๕๘๓ จะเหลอืประชากรวัยแรงงานเพยีง ๑.๗  คนแบกรับผูสูงอายุ ๑  คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไร

ทักษะจากประเทศเพือ่นบาน ซึง่สงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมอืแรงงานจะชาลง  ผลติ

ภาพแรงงานไทยอาจเพิม่ขึ้นชา  ปญหาการคามนุษย  และการขาดการคุมครองทางสังคมขัน้พื้นฐานท่ีจําเปน  ซึ่งจะเปนปญหา

ตอเนือ่งท่ีสงผลตอคณุภาพชีวติของคนไทย  อาทิ อาชญากรรม  โรคระบาด  และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 

อยางไรกต็าม  นับเปนโอกาสในการพัฒนาสนิคาและบริการ  ธุรกจิบริการท่ีเหมาะสมกบักลุมผูสูงอายุท่ีเพิม่ขึ้นเปนตัวเลขเบ้ืองตน  

สศช. จะคํานวณใหมอีกคร้ังเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขัน้ตํ่าในป ๒๕๔๖  ซึง่อยูท่ี ๑๒,๗๔๕  

ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลือ่มล้าํ 

ความเหลือ่มล้าํเปนปญหาสําคญัในสังคมไทยท้ังความเหลือ่มล้าํดานรายได  โอกาสการเขาถงึบริการ

ภาครัฐและการเขาถงึทรัพยากรธรรมชาติ  นําไปสูความขัดแยงในสังคม  และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความ

เขมแข็งทางเศรษฐกจิและความม่ันคงทางสังคม  จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ  ใน

สังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลติไมท่ัวถงึเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมโีอกาสและรายไดสูง  ทําใหสัดสวน

รายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกบักลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มคีวามแตกตางกนัถงึ ๓๔.๙ เทาในป 

๒๕๕๖ นอกจากน้ีความเหลือ่มล้าํยังสงผลใหเกดิปญหาตางๆ  อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน  คนยากจนขาดโอกาสการเขาถงึ

บริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม  การแยงชิงทรัพยากร  การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและ

ยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 

การเปลีย่นแปลงพื้นท่ีชนบทไปสูความเปนเมอืงมแีนวโนมเพิม่ขึ้นเพือ่ลดความแออัดของเมอืงหลวงและ

เมอืงหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นท่ีนั้นๆ จงึจาํเปนท่ีจะตองมกีารลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อ



๕๓ 

 

รองรับการเตบิโตของเมอืง  การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิน่ท้ังปจจยัการผลติและแรงงานไปสูภาคการคา  บริการ และ

อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ  ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม ซึง่จะสงผลตอการลดลงและความเสือ่ม

โทรมของทรัพยากรทองถิน่  การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร  รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและ

อุตสาหกรรม  ท้ังน้ี การเพิม่ขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจสงผลตอการเปลีย่นแปลงของวถิชีีวติและวัฒนธรรมทองถิน่  

อยางไรกต็าม การผลติและกจิกรรมทางเศรษฐกจิท่ีมขีนาดใหญขึ้นเพือ่ตอบสนองความตองการคนในเมอืงท่ีมากขึ้น จะสงผลใหเกดิ

การประหยัดจากขนาด  การขนสงมตีนทุนตํ่าลง  และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมคีวามคุมคามากขึ้น  นอกจากน้ี ความ

ตองการแรงงานท่ีมากขึ้นจะมสีวนเอื้อหรือทําใหจาํเปนตองมกีารจดัต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพือ่ตอบสนองความตองการของ

สถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

๓.๑.๕ การบรหิารจัดการภาครัฐ 

(๑) รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบรหิารจัดการ

ภาครัฐ เอือ้ตอการพฒันาธรรมาภบิาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๘ มมีาตราสําคัญๆ  ท่ีจะชวย

สนับสนุนใหการบริหารจดัการและการปรับปรุงประสทิธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙  หนวยงานของรัฐ  องคการเอกชน

หรือองคกรใดท่ีดาํเนินกจิกรรมโดยใชเงนิแผนดนิ  มหีนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเกีย่วกบัการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพือ่ให

พลเมอืงไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  และตองจัดระบบงานราชการและ

งานของรัฐอยางอืน่ ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาและสรางโอกาสเพือ่ลดความเหลือ่มล้าํและสรางความเปนธรรมอยาง

ย่ังยนื กระจายอํานาจและจัดภารกจิ  อํานาจหนาท่ี  และขอบเขตความรับผดิชอบท่ีชดัเจนระหวางราชการสวนกลาง  สวนภูมภิาค 

และสวนทองถิน่  รวมท้ังมกีลไกปองกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมชิอบท่ีมปีระสทิธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 

มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงนิ การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวนัิยและความย่ังยนืทางการคลัง  

และการใชจายเงนิแผนดนิ อยางคุมคา จดัใหมรีะบบการเงนิการคลังเพือ่สังคม มรีะบบภาษีอากรท่ีมคีวามเปนธรรมมปีระสทิธิภาพ  

เกดิประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 

สถาบันการศึกษา หนวยงานวจิยัตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วเิคราะห สังเคราะห  เร่ืองท่ีเกีย่วกบัการบริหารจดัการประเทศและ

การปรับปรุงประสทิธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปช่ันท้ังการคอรรัปช่ันขนาดใหญและคอรรัปช่ัน

ภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพือ่รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ  เปนแรงกดดัน

ใหผูมอํีานาจภาครัฐหันมาพจิารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บรบิทภายนอก 

๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมนิสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปน

ศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถงึการมปีระชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก  โดยประเทศท่ีพฒันา

แลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน  ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมี

ระยะเวลาเปลีย่นแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางส้ันกวา สะทอนถงึระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับสังคม

ผูสูงอายุทีส่ั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมกีารขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมี

การเคลือ่นยายแรงงานตางดาวมากขึ้น  นอกจากน้ี มคีวามตองการสนิคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น  นับเปนโอกาส

อยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกจิและลงทุนดานการคาและบริการ  ดานการทองเท่ียว  ท่ีพักอาศัย การใหบริการ

สุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพฒันาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

การปรับเปลีย่นท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงในรูปแบบการผลติ

และการคาท่ีมกีารใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิม่ประสทิธิภาพการผลติ  การพาณชิยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมี

บทบาทมากขึ้น  มกีารยกระดับกระบวนการผลติแบบอัตโนมัตไิปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง  Information Technology 



๕๔ 

 

กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา  Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณและ  เคร่ืองมอืตางๆ  เชน 

โทรศัพทมอืถอืรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอืน่ๆ เขาไวดวยกนั) เพือ่ผลติสนิคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น  

โดยหากภาคการผลติท่ีปรับตัวตามการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีไมทัน  ขาดการลงทุนดานการวจิยัและพัฒนา  และนวัตกรรม    

จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน มกีารพัฒนาระบบเศรษฐกจิและเขต

เศรษฐกจิพเิศษภายในประเทศ  ซึง่จะมผีลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ

ปรับเปลีย่นกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคญักบัเร่ืองความโปรงใสและสิง่แวดลอมมากขึ้น 

(๒) การเปดเสรภีายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนในป ๒๕๕๘  จะนํามาซึ่งโอกาสท่ี

สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกจิไทย ไดแก ๑) การลดขอจาํกดัในดานอุปสงคในประเทศ  

๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลติและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลติท่ีสงูขึ้นท้ังการผลติในประเทศและการใชฐานการผลติใน

ประเทศเพือ่นบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจสิติกสในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลติภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภมูภิาคและในภูมภิาค 

(๓) การเปดเสรทีางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว  จะมกีารนําประเด็นดานมาตรฐานของการคา

และบริการมาเปนขอกดีกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัว

เพือ่พัฒนาผลติภาพการผลติและรูปแบบธุรกจิ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม  ตลอดจนพัฒนาสนิคาท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม

และมคีวามรับผดิชอบตอสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวีย่งจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกดิการเคลือ่นยายเงนิทุน  

แนวโนมราคาสนิคาเกษตรและสนิคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขดีความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ  ในอนุ

ภูมภิาคโดยเฉพาะในการผลติสนิคาเกษตร  สนิคากึง่ทุนและเทคโนโลยีเขมขน  รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของ

ภาครัฐท่ียังไมท่ัวถงึ ยังมแีนวโนมท่ีจะตอกยํ้าปญหาความเหลือ่มล้าํทางดานรายไดใหมคีวามรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการ

สรางการเตบิโตของเศรษฐกจิแบบท่ัวถงึ (Inclusive Growth) ซึง่เปนปจจยัท่ีจาํเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกจิท่ีตอเนือ่งและย่ังยนื 

(๔) ตลาดเงนิ  ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสีย่งทีจ่ะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒  

เนือ่งจาก ๑ ) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงนิในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ  และแนวโนมการปรับทิศทาง

นโยบายการเงนิในยุโรปในชวงกลางถงึปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปญหาการส่ังสมหน้ีสาธารณะในประเทศสําคัญๆ  ในชวงหลัง

วกิฤติเศรษฐกจิโลกท่ีมคีวามเสีย่งจะพัฒนาไปสูวกิฤติและสรางผลกระทบตอเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิและการเงนิโลกหาก

มาตรการปฏรูิปในประเทศสําคญัๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสือ่สาร  การขยายตัวของ

เครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมท้ัีงโอกาสและความเสีย่ง  ตอวถิชีีวติทัศนคติ  และความเช่ือในสังคม  ตลอดจนความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(๑) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเตมิตอ

สถานการณความเสือ่มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหมคีวามรุนแรงมากขึน้อุณหภูมขิองโลกเพิ่มขึ้น ทําให

เกดิความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกดิฝนขาดชวง และมฤีดูกาลเปลีย่นไป  สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดนิ  ปาไม

เกดิความเสือ่มโทรม  แหลงนาขาดแคลน  ผลผลติทางการเกษตรลดลง  เกดิโรคระบาดในพชืและสัตว  และอาจเกดิผลกระทบตอ

สุขภาพของมนุษยกรณท่ีีเกดิโรคระบาดใหม  เกดิความเสีย่งตอการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ  เชน ระบบนิเวศปาไม  

ระบบนเิวศชายฝง  พื้นท่ีชุมนํ้า  เกดิการกัดเซาะชายฝง  และการสูญเสยีแนวปะการัง  การสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ

ดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขดีความสามารถในการพึง่พาตนเองของชุมชน 



๕๕ 

 

(๒) การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศยังสงผลใหภยัพบัิตทิางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด

บอยคร้ังขึน้และมีความรุนแรงมากขึน้  ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดนิไหวและดนิโคลนถลม  สงผลกระทบตอภาคการผลติ  การ

พัฒนาอุตสาหกรรม  และการพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ  รวมท้ังวถิกีารดํารงชีวติของประชาชน  นอกจากน้ี ขอตกลง

ระหวางประเทศเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศจะทวคีวามเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอม

รับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

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

ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง  ค.ศ. ๒๐๑๕ คอื การจัดทาเปาหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยนืในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมือ่

วันท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๕๗  ประกอบดวยเปาประสงค  (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย  (Target) จานวน ๑๖๙  ขอ    ซึ่งจะ

สงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ท่ีตองเนนขจดัความยากจนใหหมดไป  ประชาชนมสุีขภาพท่ีดี   มี

ระบบการศึกษา  มคีวามเทาเทียมกนัทางเพศ  สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิแบบย่ังยนื  มรีะบบโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับการ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีย่ังยนื ลดความไมเทาเทียมกนัท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ  มรูีปแบบการผลติและการบริโภคแบบ

ย่ังยนื เตรียมความพรอมในการรับมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ มกีารจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยนื สงเสริมใหสังคมมคีวามสุข  มคีวามยุตธิรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพือ่

การพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

๔. กรอบวสิัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวสิัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลีย่นแปลงตางๆ  ท่ีประเทศกาํลังประสบอยู  ทําใหการกาํหนดวสัิยทัศน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมคีวามตอเนือ่งจากวสัิยทัศนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนํา

และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมสีวนรวม  การพัฒนาท่ียดึหลักสมดุล  

ย่ังยนื โดยวสัิยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒  ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการ

เปลีย่นผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมรีายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมรีายไดสูง  มคีวามม่ันคง  และย่ังยนื สังคมอยูรวมกนัอยางมี

ความสุข และนาไปสูการบรรลุวสัิยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยนื” ของประเทศ 

 

 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)  

เปนการกาํหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกบัยุทธศาสตรชาติท่ี  สศช. ไดจดัทําขึ้นประเทศ

ไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมกีารกระจายรายไดอยางเปนธรรม  เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจสิติกสของภูมภิาคสูความเปน

ชาติการคาและบริการ  (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลติสนิคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย  แหลงอุตสาหกรรม

สรางสรรคและมนีวัตกรรมสูงท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม 

๔.๓ เปาหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกจิขยายตัวเฉลีย่ไมตํ่ากวารอยละ ๕.๐ 

(๒) ผลติภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว  (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิม่ขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙  บาท 

(๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลติภาพการผลติเพิม่ขึ้นไมตํ่ากวาเฉลีย่รอยละ ๒.๕ ตอป 



๕๖ 

 

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลีย่รอยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมตํ่ากวา

รอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลีย่รอยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลีย่ไมตํ่า

กวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมคีวามมั่นคงทางดานเศรษฐกจิและสังคม  (Socio-Economic Security) และมี

คณุภาพชีวติท่ีดขีึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมคีวามเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอื้อตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

(๑) การกระจายรายไดมคีวามเทาเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมคีุณภาพและมกีารกระจายอยางท่ัวถงึ 

๔.๓.๔ การสรางการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยาง

ย่ังยนืและเปนธรรม 

(๒) ขบัเคลือ่นประเทศสูเศรษฐกจิและสังคมท่ีเปนมติรตอสิง่แวดลอม 

(๓) เพิม่ขดีความสามารถในการรับมอืภัยพบัิตแิละการเปลีย่นแปลงสภาพ 

ภูมอิากาศ 

(๔) เพิม่ประสทิธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม 

(๕) มกีารบริหารจดัการนํ้าใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนํ้า 

๔.๓.๕ การบรหิารราชการแผนดนิที่มีประสทิธภิาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มปีระสทิธิภาพ และมสีวนรวม 

(๒) ขจดัการทุจริตคอรรัปช่ัน 

(๓) มกีารกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสรมิดานการวจัิยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวทิยาศาสตร เทคโนโลยี วจิยั และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนใน

การวจิยัและพัฒนา  ดานบุคลากรวจิัย  ดานโครงสรางพื้นฐาน  และดานการบริหารจัดการ  รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให

ผูประกอบการมบีทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวจิยัและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิง

พาณชิยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสนิทางปญญา 

๕.๑.๒ การพฒันาผลติภาพแรงงาน 

สรางความรวมมอืระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมทัีกษะความรู

และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซยีน  โดยยกระดับและพัฒนา

สมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี  เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมกีารเรียนรูข้ันพื้นฐานเพือ่สามารถแขงขันในตลาดแรงงานได  

สนับสนุนใหแรงงานและปจจยัการผลติมคีวามยดืหยุนในการเคลือ่นยายระหวางสาขาการผลติและระหวางพื้นท่ีการผลติ  เพือ่ให

แรงงานสามารถเคลือ่นยายไปสูสาขาการผลติท่ีมผีลติภาพการผลติสูงสุด  และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ

บริการจดัทากรอบคณุวุฒวิชิาชีพและมาตรฐานฝมอืแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกนัเพือ่ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 



๕๗ 

 

๕.๑.๓ การสงเสรมิผูประกอบการทีเ่ขมแข็งและพาณชิยดจิิตอล 

พัฒนาขดีความสามารถของผูประกอบการใหมคีวามยดืหยุน  สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกจิ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกดีกันทางการคาในรูปแบบตางๆ  เพิม่สัดสวนความเปนเจาของของคนไทยและ

สนับสนุนใหมกีารขยายตลาดท่ีมแีบรนดสนิคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม

และบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลติ บริการและอุตสาหกรรมดจิติอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อ

เชือ่มโยงพืน้ที ่

เศรษฐกจิในประเทศและตางประเทศ  ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการ

เดนิทางและขนสงของประเทศ  พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพเิศษระหวางเมอืง  ขยายขดี

ความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมศัีกยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ  รวมท้ังพัฒนา

และปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกดิจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน  

เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลติช้ินสวนอากาศยาน  และอุตสาหกรรมระบบราง  เปนตน เพือ่สรางโอกาสทางเศรษฐกจิใหกบั

ประเทศในการเปนฐานการผลติในภูมภิาคอาเซยีน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลติ 

ปรับโครงสรางการผลติภาคเกษตร  โดยการปรับเปลีย่นจาการผลติสนิคาเกษตรข้ันปฐมเปนสนิคา

เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมคีุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเช่ือมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลด

ระดับการผลติสนิคาขั้นปฐมท่ีสญูเสยีขดีความสามารถในการแขงขัน  ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสรางความม่ันคงทางดาน

อาหารและพลังงาน  จดัระบบการผลติใหสอดคลองกบัศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของตลาดต้ังแตตนนาถงึปลายนาท้ังดาน

กายภาพและเศรษฐกจิ  รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกจิการเจาของคนเดยีวเปนการประกอบการในลักษณะ

สหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพือ่ใหเกดิการประหยัดจากขนาด  พจิารณาพันธุพชืท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหลงนํ้า  

ใชเทคโนโลยกีารผลติในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกนัความเสีย่ง  ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคดิการทํา

การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  และระบบเกษตรกรรมย่ังยนืปรับโครงสรางการผลติภาคบริการโดยเรงพัฒนา

ระบบคมนาคมขนสงใหเกดิความเช่ือมโยงกนัเปนโครงขายท้ังทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ  เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพือ่

รองรับการเตบิโตของการทองเท่ียวทางทะเล  ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการ

ควบคุมกจิกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

ทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิง

พื้นท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมคีวามเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ  วถิี

ชีวติ/วัฒนธรรมทองถิน่และกจิกรรมการทองเท่ียว  ตลอดจนสงเสริมการสรางความเช่ือมโยงดานการทองเท่ียวในภูมภิาคอาเซยีน  

ท้ังประเทศท่ีมพีรมแดนติดกนัและประเทศท่ีมโีครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกนัเพือ่ใหเกดิการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบ

พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพือ่เปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี  เช่ือมโยงการผลติกบัอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายได

ประเทศ  และเปนกลไกการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลติและบริการท้ังในระดับอนุภมูภิาคและใน

ภูมภิาคอาเซยีนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน  เชน โลจสิติกส และพลังงาน  รวมท้ังปจจัย

สนับสนุนการลงทุนอืน่ๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลือ่นยายเงนิทุนระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกตใชท้ังภาคการผลติ  การตลาด การบริหารจดัการการเงนิ  และโลจสิติกส  เช่ือมโยงเศรษฐกจิดจิติอล  ในการอํานวยความ

สะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกจิและสังคมแหงปญญาและการ

เรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกจิเชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมติรกบัสิง่แวดลอม  การประหยัดพลังงานและ

การใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวจิยัและพัฒนาเชิงพาณชิย  การจัดต้ังสํานักงานใหญขามประเทศ  บริษัทการคาระหวาง

ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเร่ืองความรับผดิชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกจิการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏรูิประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 



๕๘ 

 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจรญิเติบโตของ 

ประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกดิใหมพัีฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน  วัยเรียน  วัยรุนใหมทัีกษะการเรียนรู  

ทักษะชีวติสามารถอยูรวมกบัผูอืน่ภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวฒันธรรม วัยแรงงานใหมกีารพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมอืแรงงาน

เพือ่สรางผลติภาพเพิม่ใหกบัประเทศ  วัยผูสูงอายุใหมกีารทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ  มรีายไดในการ

ดํารงชีวติ  มกีารสรางเสริมและฟนฟูสขุภาพเพือ่ปองกนัหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังตางๆ  ท่ีจะกอใหเกดิภาระแก

ปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรยีนรูใหมคีณุภาพ เทาเทยีมและ 

ทั่วถงึ โดยมรีายละเอียด ดงันี ้

(๑) ปฏรูิประบบบริหารจดัการทางการศึกษา  โดยปรับระบบบริหารจดัการการศึกษาใหมเพือ่สราง

ความรับผดิชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(๒) ปฏรูิประบบการคลังดานการศึกษา  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสทิธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จดัสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมสีวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ  ต้ังแตกระบวนการผลติ  สรรหา และการคัดเลอืกใหไดคนดคีนเกง  

รวมท้ังระบบการประเมนิและรับรองคณุภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  

(๔) ปฏรูิประบบการเรียนรู  โดยมุงจดัการเรียนรูเพือ่สรางสมรรถนะกาํลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแต

ระดับปฐมศึกษาจนถงึการเรียนรูตลอดชีวติ  พัฒนาสือ่เพือ่การเรียนรู  ปรับหลักสูตรและผลติกําลังคนใหสอดคลองกับการ

เปลีย่นแปลงและความตองการของตลาด การวจิยัและการใชเทคโนโลยีและสือ่เพือ่การเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยี และนวตักรรม 

ทางการแพทย  เพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลติภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหาร

จดัการระบบสุขภาพเพือ่ลดความเหลือ่มล้าํและสรางความย่ังยนืในระยะยาว  โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร

ทรัพยากรดานสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกดิความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช

ทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมกีารใชทรัพยากรรวมกนั  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู

การเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพือ่สงเสริม

สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลติภัณฑเพือ่สุขภาพ  (Product Hub) และศูนยกลางบริการวชิาการและงานวจิัย  

(Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับ

มติสุิขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพือ่ใหการขับเคลือ่นนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถงึผลกระทบของ

นโยบายสาธารณะท่ีมตีอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชพีในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง

สภาพแวดลอมและความจาํเปนทางกายภาพใหเหมาะกบัวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังใน

ดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดกิารสังคมอยางบูรณาการ  โดยการมสีวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนือ่ง  รวมท้ังพัฒนา

ชุมชนท่ีมศัีกยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพือ่ขยายผลไปสูชุมชนอืน่  ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมใน

การใชชีวติประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชพี  มุงเนนการเพิม่ผลติภาพแรงงาน  โดย

สนับสนุนใหแรงงานมโีอกาสเขาถงึการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมอืแรงงานอยางมมีาตรฐาน  ปรับโครงสรางคาจางแรงงานให

ชัดเจนและสะทอนทักษะฝมอืแรงงานอยางแทจริง  เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคณุวุฒวิชิาชีพและมาตรฐานฝมอืแรงงาน

ในทางปฏบัิตอิยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ี เพิม่ผลติภาพทางการผลติของเกษตรกรรายยอย  โดยสนับสนุนการวจิยัและพัฒนาและ



๕๙ 

 

การผลติทางการเกษตรท่ีสอดคลองกบัพื้นท่ี  สรางหลักประกนัรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสนิคาเกษตร  ลดตนทุนทาง

การเกษตรโดยสนับสนุนปจจยัการผลติ 

๕.๓.๒ การจัดบรกิารทางสังคมใหทุกคนตามสทิธขัิ้นพื้นฐาน  และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก  

โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมคีุณภาพและมชีองทางการเขาถงึอยางหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข

และการศึกษาขัน้พื้นฐาน สวัสดกิารสังคม และกระบวนการยุตธิรรม (๒) สนับสนุนการจดัหาท่ีอยูอาศัยของผูมรีายไดนอยและการ

เขาถงึระบบสาธารณปูโภค กาํหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมอืงนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัด

ในเมอืงโดยดําเนินการรวมกบัภาคธุรกจิเอกชน และ (๓) การจดัรูปแบบสวัสดกิารพื้นฐานท่ีจาํเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย  

(Customized Welfare)   ท่ีคํานึงถงึฐานะทางเศรษฐกจิและสังคมท่ีแตกตางกัน    โดยมแีนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกนั  (Cost 

Sharing) 

๕.๓.๓  การสรางความเสมอภาคในการเขาถงึทรัพยากร  โดยปฏรูิปท่ีดนิเพือ่การเกษตร  สนับสนุนให

เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดนิทากนิและยากจนไดมท่ีีดนิเปนของตนเองหรือมสีทิธิทํากนิในท่ีดนิปฏรูิประบบการบริหารจดัการนํ้าอยาง

เปนระบบและเขาถงึพื้นท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรนํ้า  พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและ

งบประมาณรวมกนัของหนวยงาน  และสรางกระบวนการมสีวนรวม  รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม  เชน ภาษีท่ีดนิและสิง่

ปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิง่แวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔  การเขาถงึกระบวนการยุตธิรรมอยางเสมอภาค  การคุมครองสทิธิข้ันพื้นฐาน  และการเขาถงึ

กระบวนการยุตธิรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน  รวมท้ังการปรับปรุงและ

บังคบัใชกฎหมายเพือ่ลดปญหาความเหลือ่มล้าํ เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดนิ เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชือ่มโยงภมูภิาคและความเปนเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพรอมรองรับ

ความเปนเมอืง ท้ังดานการบริหารจดัการดานผงัเมอืงดานสาธารณปูโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจดัการ

สิง่แวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน  มคีณุภาพ และเพยีงพอตอความตองการของคนในเมอืง  รวมท้ัง

เสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมอืงตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสตกิสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน  สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบ

การบริหารจดัการโลจสิติกสของประเทศเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ  

โดยคาํนึงถงึการเปนมติรตอสิง่แวดลอม  (Green Logistics) สนับสนุนใหเกดิความรวมมอืในหวงโซอุปทาน  และปรับปรุงกฎหมาย  

กฎระเบียบ  รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา  ขนสง  และโลจสิติกสใหมคีวามสะดวกและมี

ประสทิธิภาพตอภาคธุรกจิอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสรมิการลงทุน  การคาชายแดน  และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพเิศษ  ใหความสําคญั

กบันโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพือ่ดงึดูดใหนักลงทุนในภูมภิาคเขามาลงทุนในไทยและประเทศเพือ่นบาน  รวมท้ัง

สงเสริมการจดัต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษในพื้นท่ีชายแดนโดยใหความสําคญักบัการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน  การสงเสริมการ

ลงทุนและสทิธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว  และการใหบริการจดุเดยีวเบ็ดเสร็จ  เพือ่ชวยอํานวยความสะดวกดาน

การคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสรางความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยางเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

๕.๕.๑ การรักษาทนุทางธรรมชาติเพือ่การเตบิโตสเีขยีว  ใชประโยชนจากทนุธรรมชาติ  โดยคาํนึงถงึ

ขดีจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม  โดยสนธิกาํลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใชเพือ่การ

บริหารจดัการ บังคบัใชกฎหมายอยางมปีระสทิธิภาพและเปนธรรม  เพิม่พื้นท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมคีาทางเศรษฐกจิระยะ

ยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยนืและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม  รวมท้ังผลักดันแนว

ทางการประเมนิมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ  จดัสรรท่ีดนิใหแกผูยากไร  กระจายการถอืครองท่ีดิน  

จดัทําฐานขอมูลท่ีดนิเพือ่การบริหารจดัการอยางเปนระบบ การจดัเกบ็ภาษีท่ีดนิในอัตรากาวหนา กาํหนดเพดานการถอืครองท่ีดนิท่ี



๖๐ 

 

เหมาะสม  และกาํหนดมาตรการปองกนัการถอืครองท่ีดนิของคนตางชาติ  บริหารจดัการนํ้าเพือ่ใหเกดิความย่ังยนื  บูรณาการ

ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนํ้า จดัต้ังองคกรบริหารจดัการนํ้าในระดับพื้นท่ี เชน คณะกรรมการลุม

นํ้า และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  การ

ทองเท่ียว การประมง  และวถิชีีวติของชุมชนบริหารจดัการแรโดยกาํหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนํ้าแรมาใชประโยชน  คาํนึงถงึ

ความจาเปนและมูลคาในอนาคต  บังคบัใชมาตรการควบคมุผลกระทบจากการทาเหมอืงแรท่ีกอมลพษิตอสภาพแวดลอมและ

สุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสรมิการบรโิภคทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม สรางระบบหมุนเวยีนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมปีระสทิธิภาพ  

ขับเคลื่อนสู  Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ  เชน การปฏรูิประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพือ่สิง่แวดลอม  การศึกษาเพื่อ

สิง่แวดลอม มาตรฐานและฉลากสนิคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสรมิการผลติ การลงทุน และการสรางงานสเีขยีว เพือ่ยกระดับประเทศสูเศรษฐกจิและสังคม

ท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม  พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสเีขยีว  สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือ

หวงโซคณุคาท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการเกษตรกรรมย่ังยนื  รวมท้ัง

สงเสริมภาคบริการท่ีมผีลกระทบตอสิง่แวดลอมนอย เพือ่ใหประเทศไทยมศัีกยภาพใหมบีทบาทมากขึ้นในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพษิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพษิท้ังทางอากาศ ขยะ 

นํ้าเสยี และของเสยีอันตราย ท่ีเกดิจากการผลติและบริโภค เพือ่สรางคณุภาพสิง่แวดลอมท่ีดใีหกบัประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการ

จัดการขยะเปนลําดับแรก  โดยสงเสริมใหเกดิกลไกการคดัแยกขยะเพือ่นํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสดุเรงกาํจดัขยะมูลฝอยตกคาง

สะสมในสถานท่ีกาํจดัในพื้นท่ีวกิฤต  สรางรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสยีอันตรายท่ีเหมาะสม  เนนการแปรรูปเปน

พลังงาน สรางวนัิยของคนในชาติมุงสูการจดัการท่ีย่ังยนื โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  ผลักดันการจดัทําแผนแมบทการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมของอาเซยีน หาแนวทางความรวมมอืกบัอาเซยีนและอนุภมูภิาคลุมนํ้าโขงในประเด็นการ

ขนสงขามพรมแดน การเคลือ่นยายแรงงาน การบริหารจดัการพลังงานและการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิม่ขดีความสามารถในการปรับตัวเพือ่รองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการ

บรหิารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพบิัติ  เพิม่ขดีความสามารถในการรับมอืและปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ  เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน  สงเสริมการวจิยัและพัฒนาทางวทิยาศาสตร  

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพือ่ลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการ

เตอืนภัย  ตลอดจนสงเสริมความรวมมอืระหวางประเทศดานการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภัยพบัิตทิางธรรมชาติ  ให

ความสําคัญกับการปองกันนาทวม  วางแผนปองกนัเมอืงและพื้นท่ีชายฝง  พัฒนาเมอืงท่ีสามารถปรับตัวและยดืหยุนตอการ

เปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ

รับมอืภัยพบัิตโิดยสรางแนวปองกนัตามธรรมชาติ และการจดัทําแผนธุรกจิตอเนือ่ง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจดัการภัยพบัิตใิหมี

ประสทิธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกดิภัยพบัิตท่ีิรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบรหิารราชการแผนดนิที่มีประสทิธภิาพ 

๕.๖.๑ การสรางความโปรงใส ในทุกข้ันตอนของการปฏบัิตริาชการ  โดยใหมชีองทางใหทุกภาคสวนสามารถ

เขาถงึ เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได  เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ  จัดจางโครงการของทางราชการ  

ขอมูลการประมูลโครงการ  ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม  เชน คดท่ีีไม

ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดทุีจริตคอรรัปชันและคดท่ีีประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมคีวามเปนมอือาชีพและเพยีงพอตอการขับเคลือ่นภารกจิภาครัฐรวมกบั

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพือ่ใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมคีวามคลองตัวและมปีระสทิธิภาพสูง 



๖๑ 

 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา  อปท. ใหเหมาะสม  สามารถรับมอืการเปลีย่นแปลงทางดานเศรษฐกจิ  

สังคมและสิง่แวดลอม  รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยงภาคสวนตางๆ  ในระดับพื้นท่ีไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสทิธภิาพ สรางผลงานท่ีมคีณุภาพ รวดเร็ว

และนาเช่ือถอื  สามารถเปนเคร่ืองมอืใหกบัคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสนิใจในเชิงนโยบายได  โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม  

ประเมนิผลโครงการใหญๆ  ท่ีมกีารใชจายงบประมาณเปนจาํนวนมาก และเปนโครงการท่ีมผีลกระทบในวงกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพฒันาจงัหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจงัหวัดภาคใตฝงอาวไทย(พ.ศ.2558-2561) 
วสิัยทัศน (Vision) 

 “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกจิการเกษตรและการทองเท่ียวระดับนานาชาติ”  

นิยาม : “ศูนยกลางการสรางสรรคเศรษฐกจิการเกษตร” 

 การพัฒนากลุมจังหวัดใหเปนศูนยกลาง การผลติทางการเกษตร (การผลติวัตถดุบิข้ันตน) และอุตสาหกรรมตอเนือ่งจาก

การเกษตร (การแปรรูปและการผลติสนิคาสําเร็จรูป) ท่ีมคีณุภาพและปลอดภัย  โดยเนนท่ีพชืและสัตวเศรษฐกจิศักยภาพสําคญั

ของกลุมจงัหวัด  ไดแก  ยางพารา ปาลมนํ้ามัน  ไมผลและกุงทะเลและการเปนแหลงเรียนรูสําคญัในระดับนานาชาติในการ

พัฒนาการเกษตรและสรางสรรคใหเกดิมูลคาเพิม่จากผลผลติทางการเกษตรดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสามารถดําเนินการไดใน

ระดับพื้นท่ีบูรณาการรวมกับภูมปิญญาทองถิ่นใหสามารถสรางงาน  สรางอาชีพและเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาค

เศรษฐกจิอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของ 

นิยาม : “ศูนยกลางการทองเท่ียวระดับนานาชาติ” 

 แหลงทองเท่ียวของกลุมจงัหวัดเปนจดุมุงหมายปลายทางท่ีนกัทองเท่ียวท่ัวโลกตองการมาเย่ียมเยอืน  และการทองเท่ียว

ของกลุมจังหวัดเปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกจิอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและสรางมูลคา  คุณคา  ตลอดจนสรางรายได 

และกระจายรายได สูชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคํานึงถงึความสมดุลและย่ังยนื 

เปาประสงครวม (Objectives) : 

1. พชืเศรษฐกจิยางพาราและปาลมน้าํมันมศัีกยภาพในการแขงขนัและสรางมูลคาเพิม่ แกระบบเศรษฐกจิ 

2. การทองเที่ยวไดรับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายใหมช่ืีอเสยีงระดับนานาชาต ิ

3. ไมผลและสนิคาประมงปลอดภัยตอการบรโิภคและมศัีกยภาพในการสงออก 
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4. การคมนาคมขนสงและระบบโลจิสตกิสของกลุมจังหวดัสามารถรองรับการคาการลงทนุ การทองเทีย่ว 

การเกษตรและการพฒันาคณุภาพชีวติ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาพชืเศรษฐกจิยางพาราและปาลมนํ้ามัน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การพัฒนาการทองเท่ียวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณของพื้นท่ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การพัฒนาไมผลและการประมงใหปลอดภัยและมศัีกยภาพในการสงออก 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางคมนาคมขนสงและระบบโลจสิติกสใหรองรับการคา การ

ลงทุน การทองเท่ียว การเกษตรและการพัฒนาคณุภาพชีวติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 

การบริหารจดัการเพือ่เพิม่มูลคา

พชืเศรษฐกจิยางพาราและปาลม

นํ้ามัน 

1.1 ยางพาราและปาลมนํ้ามันมี

ศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกจิ

และมูลคาเพิม่สูงขึ้น 

1.1.1 บริหารจดัการพชื

เศรษฐกจิยางพาราและปาลม

นํ้ามันแบบครบวงจร (การผลติ

ข้ันตน การแปรรูป การตลาด) 

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพลดตนทุน

และสรางมูลคาเพิม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร 2 

การพัฒนาการทองเท่ียว

นานาชาติบนฐานทรัพยากรและ

เอกลักษณของพื้นท่ี 

2.1 การทองเท่ียวไดรับการ

พัฒนาอยางย่ังยนืบนฐาน

ทรัพยากรท่ีหลากหลายและ

เอกลักษณของพื้นท่ีสูระดับ

นานาชาติ 

2.1.1 ใชความหลากหลายของ

ทรัพยากรการทองเท่ียวสราง

เอกลักษณการทองเท่ียว เชิง

อนุรักษและเชิงสุขภาพ 

2.1.2 บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมเพือ่สงเสริมและ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวและชุมชน

เมอืงอยางย่ังยนื 

  2.1.3 สงเสริมกจิกรรมประเพณี

วัฒนธรรมและสนิคา OTOP อัน

เปนเอกลักษณของพื้นท่ีสราง

จดุเดน จดุขายทางการทองเท่ียว 

2.1.4 ลดความเสีย่งและความ

เสยีหายจากภัยพบัิตแิละสาธารณ

ภัยในแหลงทองเท่ียวและเสนทาง

ทองเท่ียว 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร 3  

การพัฒนาไมผลและการประมง

ใหปลอดภัยและมศัีกยภาพในการ

3.1 การเปนแหลงผลติอาหาร(ไม

ผลและกุงทะเล)ปลอดภัยและมี

ศักยภาพ (ปริมาณและคุณภาพ)

3.1.1 เพิม่มูลคาและศักยภาพไม

ผลและกุงทะเลดวยกรอบ

มาตรฐาน GAP ใหสามารถแขงขัน
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สงออก ในการสงออก กบัผูผลติอืน่ๆ ในกลุมประชาคม

อาเซยีนได 

3.1.2 สงเสริมการเลี้ยงกุงทะเล

ดวยวทิยากรสมัยใหมตาม

มาตรฐานสากลเพือ่รับมอืกบัโรค

ระบาด 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

คมนาคม 

4.1 การคมนาคมขนสงและ

ระบบโลจสิติกสของกลุมจงัหวัด

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและ

พัฒนาคณุภาพชีวติ 

4.1.1 พัฒนาโครงขายคมนาคม

ขนสง   และศูนย  โลจสิติกสเพือ่

รองรับการเขาสูประชาคม

อาเซยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร 
๑.๓.๑  วิสัยทัศน  (VISION) 

“ชุมพรเมืองนาอยู บนพ้ืนฐานการเกษตรกรรมและการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ เช่ือมโยงการพัฒนาสองฝงทะเล” 
๑.๓.๒  พันธกิจ 
 ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันบนพ้ืนฐานการผลิตเชิงคุณภาพและ

เกษตรปลอดภัย 
 ๒ . เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียว พัฒนาแหลงทองเท่ียวและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันทางการทองเท่ียว 
 ๓ . เสริมสรางศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมทีมีคุณภาพ 
 ๔ . บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสาธารณภัยโดยกระบวนการมีสวนรวม 
 ๕ . เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด  ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน 
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๑.๓.๓  เปาประสงครวม 
 1.  สินคาเกษตรมีคุณภาพไดรับการรับรองมาตรฐานและมีขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมข้ึน 
 ๒ . การบริหารจัดการทองเท่ียวมีคุณภาพและมีศักยภาพในการแขงขัน 
 ๓ . ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเขมแข็งและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔ . การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยเปนไปอยางมีความพรอมและทันเหตุการณ 
 ๕ . ประชาชนไดรับประโยชนจากการบริหารราชการจังหวัด 
๑.๓.๔  ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 การพัฒนาเกษตรกรรม  การทองเท่ียว  และเชือ่มโยงการพัฒนาในระดับภมูภิาค 
 ๑ . พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
 ๒ . พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
 ๓ . พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
การพัฒนาคน ครอบครวั ชมุชน และสงัคมใหมคีวามมัน่คงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๑ . การสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒ . พัฒนาศักยภาพและคุณภาพคนสูสังคมแหงการเรียนรู 
 ๓ . พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหมคีวามสมดุลและย่ังยืน 

๑. พัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสาธารณ
ภัย 

 ๒ . ปองกัน สงวน อนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล 
 ๓ . พัฒนาเครือขายอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔ . สงเสรมิการใชพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 

เพ่ิมประสทิธภิาพระบบการบรหิารจดัการเชงิบูรณาการและการจดัการความมัน่คงเพ่ือการพัฒนาแบบประชารฐั 
 ๑ . สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
 ๒ . ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ 
 ๓ .  พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด 
 ๔ .  เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและภัยคุกคามขามชาติ 
 ๕ .  พัฒนาระบบควบคุมแรงงานตางดาวและหลบหนีเขาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดชุมพร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมการทองเท่ียวและเชือ่มโยงการพัฒนาในระดับภมูภิาค 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เปาประสงคท่ี ๑ รายไดจากการเกษตรและทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 กลยุทธ  ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตร 
   ๒ . พัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดอยางยั่งยืน 
   ๓ . พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาคน ครอบครวั ชมุชนและสงัคมใหมคีวามมัน่คงตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เปาประสงคท่ี  ๒  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ครอบครัว ชุมชนเขมแข็งและ 

มีภูมิคุมกัน   
 กลยุทธ  1. สงเสริมการดําเนินงานชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนสูสังคมแหงการเรียนรู 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน ชุมชนและลดความเหลือมล้ําทางสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมดุลและย่ังยืน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เปาประสงคท่ี  ๓  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาและ

มีความสมดุลทางระบบนิเวศ 
กลยุทธ  1.  พัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสา

ธารณภัย 
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2. ปองกัน สงวน อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีการใชประโยชนอยางสมดุล 
3. พัฒนาเครือขายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. สงเสรมิการใชพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ เพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเชงิบูรณาการและการจดัการความมัน่คงเพ่ือการ พัฒนาแบบ
ประชารัฐ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เปาประสงคท่ี  ๔  บุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาศักยภาพเช่ือมโยงการอํานวยความเปนธรรมอยาง
เสมอภาคและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

กลยุทธ ๑.  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการพัฒนาจังหวัดเชิงคุณภาพ 
2.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเครือขายความรวมมือแบบประชารัฐ 
3.  พัฒนาระบบการอํานวยความเปนธรรมของจังหวัด 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดชุมพร 

วสิัยทัศน (Vision) 

“มุงสูองคกรช้ันนาํการบรกิารสาธารณะ เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติภายใตหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง” 

พนัธกจิ (Mission) 

พนัธกจิที ่1 พัฒนาดานเศรษฐกจิ การคาการลงทุน กลุมอาชีพ และการเกษตรในเร่ืองคุณภาพผลผลติ การแปรรูปผลผลติ 

การตลาด การแกไขปญหาราคาผลผลติ 

พนัธกจิที ่2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและตรงตามความตองการ

ของประชาชน 

พนัธกจิที ่3 พัฒนาคณุภาพชีวติ  ปองกนั และควบคมุการแพรระบาดของโรคติดตอและการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพกิาร  

และผูดอยโอกาสท่ีไมซ้าํซอน 

พนัธกจิที ่4 สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาใหกบันักเรียนในสังกดัและนอกสังกดั 

พนัธกจิที ่5 สงเสริมการจดัการกฬีา  อนุรักษประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรม  และภูมปิญญาทองถิน่ 

พนัธกจิที ่6 จัดระเบียบชุมชนและสังคม  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และ

การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

พนัธกจิที ่7 สงเสริมการทองเท่ียวอยางเปนระบบและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหมคีณุภาพอยางย่ังยนื 

พนัธกจิที ่8 สงเสริมและสนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่ 

พนัธกจิที ่9 เสริมสรางและพัฒนาระบบบริหารจดัการในหนวยงานใหมปีระสทิธิภาพ 
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นโยบายการบรหิารราชการ 

องคการบรหิารสวนจังหวัดชุมพร 

ภายใตแนวคดิ  “นโยบาย 5 ด ีเพือ่คนชุมพร คอื สุขภาพด ี การศึกษาด ี รายไดด ี สังคมด ี และนํ้า-ถนนด”ี  สามารถ

แบงเปนนโยบายไดจาํนวน  8  ดาน  ดังน้ี 

1. นโยบายดานการสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห  และคุณภาพชวีติ 

การมสีุขภาพดแีละมคีุณภาพชีวติกอใหเกดิความสุขในครัวเรอืนและความเขมแข็งของสังคม  

1.1  สงเสรมิใหมกีารดแูลสขุภาพ และอนามัยของประชาชน  

1.2  รณรงคปองกันและควบคุมการระบาดของโรคและยาเสพตดิ 

1.3  สนับสนุนเครื่องมอื  เครื่องใชทางการแพทย 

1.4  สงเสรมิ ชวยเหลอื และสงเคราะหผูสงูอาย ุ ผูดอยโอกาส  ผูยากไร  ผูพกิาร และผูประสบภัย  

1.5  สงเสรมิกจิกรรมสันทนาการแกผูสูงอายุ  เพื่อเปนการเสรมิสรางสัมพันธภาพอันดใีนครอบครัวชุมชน

และลดชองวางระหวางวยั 

1.6  จัดตัง้ศูนยประสานงานบรรเทาสาธารภัยจังหวัดชุมพร 

1.7  สนับสนุนสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดชุมพร 

1.8  สนับสนุนเครอืขายอาสาสมัครและมูลนธิกิารกุศล 

1.9  สงเสรมิและพฒันาภูมปิญญาแพทยแผนไทย  ในการผลติและแปรรูปสมุนไพร 

2. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมปิญญาทองถ่ิน 

การศกึษาเปนการปูพื้นฐานความม่ันคงของชีวติ  สวนศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม และ  

ประเพณเีปนเครือ่งหลอหลอมคณุธรรมและจรยิธรรมใหเปนคนดมีชีีวติทีส่มบรูณ 

2.1 สงเสรมิใหประชาชนไดรับการศึกษาและเรยีนรูอยางทั่วถงึ  ทัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

2.2 สนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการศึกษา  พัฒนาองคกรวชิาชีพครู  บุคลากร  สื่อการเรยีนการสอน

และเทคโนโลย ี เพือ่มุงเนนความเปนเลศิทางการศกึษา  และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน  

2.3 สนับสนุนการจัดตัง้ “มหาวทิยาลยั”  ในจังหวัดชุมพร 

2.4 สนับสนุนคายวชิาการระดับจังหวัด  เพื่อเตรยีมความพรอมในการศึกษาตอระดับอุดมศกึษา  

2.5 สงเสรมิการศกึษาพระปรยิตัธิรรมของพระภิกษสุงฆ  เพือ่เผยแพรคาํสอนทางพทุธศาสนา  

2.6 สนับสนุนการเรยีนรูหลักธรรม “ตามรอยวถิพีุทธ”  เพือ่เสรมิสรางคณุธรรม และจรยิธรรมใหแก

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป 

 2.7 สนับสนุนการปฏบัิตศิาสนกจิของทุกศาสนา  

2.8  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ  ฟนฟูและสบืทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิ 

                   ปญญาทองถิ่น 

3. นโยบายดานเศรษฐกจิ เกษตรกรรม และการสงเสรมิรายได 
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เสรมิสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิ ภายใตแนวพระราชดาํร ิ“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง”  

3.1 สงเสรมิการจัดตั้งตลาดกลาง เพือ่รวบรวม และกระจายผลผลติทางการเกษตรสูมอืผูประโภคทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

3.2 สงเสรมิองคกรเกษตรกรและตลาดชุมชน  ใหมกีารรวมตัวกนัอยางเขมแขง็ในการแกไขปญหาราคา

พชืผลทางการเกษตร และมคีวามชํานาญในการบรหิารจัดการระบบตลาด  

3.3 สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ  เพือ่เพิม่ศักยภาพการผลติท่ีเนนคณุภาพ และเพิม่มูลคา 

สนิคาแปรรูป 

3.4 สรางจดุเดน เนนจดุขาย ขยายโอกาส  ในการผลติและจาํหนายสนิคาหน่ึงตําบลหน่ึง 

ผลติภัณฑสนิคาหัตถกรรม และภูมปิญญาชาวบาน 

 3.5 เสริมสรางความเขมแขง็ในกลุมสตรี  แมบานอบจ.ใหมอีาชีพและรายไดเสริมในครัวเรือน  

 3.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารใชพลังงานอยางประหยัดและหันมาใชพลังงานอืน่ทดแทน  

4. นโยบายดานการทองเท่ียวและกฬีา 

           บูรณาการกับทุกภาคสวนในการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวและการกฬีาของจังหวัดชุมพร 

4.1 สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายฝงทะเลเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

4.2 สงเสรมิพัฒนาการตลาดและการบรกิารที่มคีุณภาพนาประทับใจแกนักทองเที่ยวตลอดจนเช่ือมโยง

เครอืขายการทองเที่ยวผานทางสังคมออนไลน 

4.3 พฒันาและสงเสรมิแหลงทองเทีย่วในจังหวดัชุมพร 

4.4 พฒันาพื้นทีโ่ครงการหนองใหญอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ ใหเปนแหลงศกึษาคนควาเชิงนเิวศวทิยา  

และเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

4.5 สงเสรมิและพัฒนาทักษะทางดานกฬีา  ในระดับอําเภอและจังหวัด 

4.6 พัฒนาเยาวชนที่มคีวามสามารถทางดานกฬีาใหสูความเปนเลศิ เพื่อเปนนักกฬีาอาชีพ 

4.7  สนับสนุนการจัดกฬีา เยาวชน ประชาชน และผูนําทองถิ่น  

5. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 

วางระบบการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ใหสอดคลองกบัความจําเปนและความตองการของประชาชน  

 5.1 บํารุงรักษาและซอมแซมถนน ตลอดจนสิง่สาธารณประโยชนอืน่ๆ  

 5.2 บูรณาการโครงขายเช่ือมโยงถนนสายหลักระหวางตําบลและสายยุทธศาสตรเพื่อการเกษตร  

                 และการทองเท่ียว 

 5.3 ขยายเขตประปาและไฟฟาใหมใีชอยางท่ัวถงึ  

 5.4 สนับสนุนและพัฒนาแหลงนํ้าเพือ่ใชในการเกษตร  

 5.5 รวมแกไขปญหาสาธารณภัยท่ีเกดิขึ้น  

 

6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

รณรงคใหมกีารอนรุกัษทรัพยากรธรรมชาต ิและมกีารบาํบดัฟนฟสูิง่แวดลอมอยางจรงิจัง  

6.1 เรงสรางแนวรวมและเครอืขายในการแกไขปญหามลภาวะเปนพษิของจังหวดัแบบครบวงจร อาท ิขยะ

มูลฝอยและสิง่ปฏกิลู  น้าํเสยี  เสยีง และอากาศ 
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6.2 รณรงคใหความรูเกีย่วกบัผลกระทบอนัเกดิจากความเปลีย่นแปลงของโลก เชน สภาวะโลกรอน  และ

ปรากฏการณทางธรรมชาติ 

6.3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของจังหวัดภายใตการมสีวนรวมของประชาชน ชุมชน 

ภาคราชการ และภาคเอกชน 

7. นโยบายดานการเมอืง  การบรหิารและสารสนเทศ 

สงเสรมิใหมกีารทาํงานรวมกนัระหวาง ประชาชน ภาครัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิน่  

7.1  เทดิทูนสถาบันพระมหากษัตรยิเพื่อเปนศูนยรวมใจ 

7.2  ใหความรูเรือ่งประชาธปิไตยและการมสีวนรวมทางการเมอืงแกเยาวชน และประชาชนทัว่ไป  

7.3  สนับสนุนการดําเนนิงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

7.4  ประสานความรวมมอืระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหทาํงาน  

สอดคลองและเปนไปในทศิทางเดยีวกันกับแผนพัฒนา 

7.5  สนับสนุนใหภาคประชาชนมคีวามเขมแข็งและรวมกันพัฒนาทองถิ่น  

7.6  ผลักดันใหมกีารจัดทําฐานขอมูลที่สมบูรณ  ถูกตอง  และชัดเจน  เช่ือมโยงถงึกันทั่วทัง้จังหวัดเพื่อ

ประโยชนในการคดิตัดสนิใจพัฒนา 

8. นโยบายดานการบรหิารจัดการองคกร 

พัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดชุมพร  เปนผูนําในการบรกิารสาธารณะที่มุงเนนการตอบสนองความ

ตองการของประชาชนอยางแทจรงิ 

8.1  พัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถของบุคลากร  โดยเนนการทํางานเปนทมีเพื่อมุง   

 ผลสัมฤทธิ์ 

8.2  พัฒนาการจัดเก็บรายไดในการจัดบรกิารสาธารณะ 

8.3  จัดหาเครือ่งมอื  เครือ่งใช  และเทคโนโลยใีหเพยีงพอกบัการปฏบิตังิาน 

8.4  สรางอาคารสํานักงานใหมที่เหมาะสม  เพื่อรองรับภารกจิถายโอนในอนาคต  

 

 

 

 

 

 

 

กรอบยุทธศาสตรการพฒันา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในเขตจังหวดั ประจําป พ.ศ.2558-2562 

1. ยทุธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1 แนวทางการคมนาคมและการขนสง ลงทะเบยีนทางหลวงทองถิน่ถนนที ่อปท.ควรดําเนนิการ  โดย

ระบพุกิดัทางภูมศิาสตร  เพือ่จะไดทราบวาถนนอยูทีใ่ด  มสีภาพอยางไร  และตองปรับปรุงเมือ่ใด  
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1.2 แนวทางการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  บรหิารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อแกไขปญหา

อทุกภัย และภัยแลง  โดยระบพุกิดัทางภูมศิาสตร  เพือ่วางแผนบาํรุงรักษาและซอมแซมแหลงน้าํการเกษตร อกีทั้ง

ปองกันการดําเนนิการในพื้นที่ซ้ําซอน 

1.3 แนวทางการผังเมอืงและการควบคมุอาคาร 

2. ยทุธศาสตรการสงเสรมิคุณภาพชวีติ 

2.1 แนวทางการสงเสรมิอาชีพ  เนนกลุมแรงงานนอกระบบและกลุมทีไ่มมงีานทาํ  

2.2 แนวทางสวัสดกิารสังคม 

- การสงเสรมิและพฒันาผูสงูอาย ุเบี้ยยงัชีพ สขุอนามัย และสภาพแวดลอม  

- การสงเสรมิและพัฒนาผูพกิาร สุขอนามัย และสภาพแวดลอม  

- การสงเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชน อาหารเสรมิ (นม) และอาหารกลางวนั  

- การสงเสรมิดานทีพ่กัอาศัยใหแกผูยากไร  ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมทีีอ่ยูอาศัย  

- งานสทิธมินุษยชน การรักษาสทิธิ์ที่ประชาชนควรไดรับอยางเทาเทยีมกัน 

2.3 แนวทางการศกึษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการสงเสรมิใหมศูีนยการเรยีนรูชุมชนและ

การศกึษาตามอธัยาศัย 

2.4 แนวทางการสาธารณสขุ  การสงเสรมิสขุภาพพลานามัยของประชาชน  
 

3. ยทุธศาสตรการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

3.1 แนวทางการสงเสรมิประชาธปิไตย  พฒันาประชาธปิไตยภาคพลเมอืง  จัดทาํระบบขอมูลขาวสารเพือ่

การพัฒนาชุมชน  ตลอดจนสรางเครอืขายความเสมอภาค และสทิธเิสรภีาพ  

3.2 แนวทางการรักษาความยุตธิรรมและกระบวนการยุตธิรรม  ประนอมขอพพิาทและชวยเหลอืดานกฏหมาย 

 

 

 

 

 

3.3 แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อลดความสูญเสยีจากสาธารณภัยท่ีอาจ 

เกดิขึ้น 

  -  สงเสริมความรูในการจัดการสาธารณภัย 

  -  ซกัซอมการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  

  -  จดัหาสถานท่ี  และอุปกรณในการชวยเหลอืเมือ่เกดิสาธารณภัย  

3.4 แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอย  สํารวจจดุท่ีเกดิเหตุราย  ภัยจากกลุมมจิฉาชีพ  และ 

                 หามาตรการปองกัน 

1.5 แนวทางการปองกันแกไขปญหายาเสพติด  มาตรการในการปองกันปญหา  โดยการบังคับใชกฎหมายอยาง

เครงครัด 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาการวางแผน การสงเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  



๗๐ 

 

4.1 แนวทางการสงเสริมการลงทุน  สรางแนวคดิเศรษฐกจิสรางสรรคในชุมชน  เพิม่มูลคาผลติภัณฑ และพึง่พาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.2 แนวทางการสงเสริมการเกษตร  ใหความรูทางวชิาการ จัดตัง้กลุมเกษตรกร  จําหนายผลผลติ  หาพันธุพชื  และการ

บํารุงดนิ 

4.3 แนวทางการพาณชิยกรรม หาสถานท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการคาขาย  และมาตรการสรางความมั่นคงทางรายได

ใหแกกลุมผูคาขาย 

4.4 แนวทางดานการทองเท่ียว  สงเสริมการทองเท่ียวท่ีไมกอผลกระทบตอสภาพแวดลอมและวถิชีีวติของชุมชน 

5. ยทุธศาสตรการบรหิารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอม 

5.1 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ คุมครองดูแลบํารุงรักษาปาและน้ําแบบบูรณาการ  
 

6. ยุทธศาสตรการสงเสรมิศิลปะ  วัฒนธรรม  จารตีประเพณี  และภูมปิญญาทองถ่ิน 

 6.1  แนวทางการสงเสริมการสบืทอดภูมปิญญาทองถิน่  สรางองคความรูใหแกคนในทองถิน่ 

 6 .2  แนวทางการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณ ีและรักษาอัตลักษณของทองถิน่ 

 6.3  แนวทางการอนุรกัษ  ทํานุบาํรุง  รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถใุนพื้นท่ี  
 

7. ยทุธศาสตรการบรหิารจัดการ 

7.1 แนวทางการปองกนั และปราบปรามการทจุรติ ประพฤตมิชิอบในภาครัฐอยางจรงิจัง  

- เสรมิสรางจิตสาํนกึและคานยิม 

- สรางวนิยัแกทกุภาคสวน 

- รวมพลงัแผนดนิปองกนัและปราบปรามการทจุรติ 

 

 

7.2 แนวทางการสงเสริมการมสีวนรวม 

8. ยทุธศาสตรการเตรยีมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน 

8.1 แนวทางพัฒนากลุม อปท.ที่มพีรมแดนตดิตอกับประเทศเพื่อนบาน 

8.2 แนวทางสงเสรมิดานโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคม 

8.3 แนวทางสงเสรมิดานการคาและการลงทนุ 

8.4 แนวทางสงเสรมิดานการทองเทีย่ว 

8.5 แนวทางสงเสรมิดานการศกึษา 

8.6 แนวทางสงเสรมิดานสขุภาพ 

8.7 แนวทางสงเสรมิดานสิง่แวดลอม 

8.8 แนวทางสงเสรมิดานอัตลักษณ 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่ /ตัวชีวั้ด/กลยุทธ 
 

2.1  

 

 

วสิัยทัศนการพัฒนา  เทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

“ปากน้ําหลังสวนเมอืงนาอยู  คุณภาพชวีติดี  เศรษฐกจิกาวหนาพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจัก” 

2.2  ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลปากน้ําหลังสวน 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภค และสาธารณูปการ 

 เปาประสงค เพือ่เสริมสราง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ ใหมี

มาตรฐานและท่ัวถงึเพยีงพอ  

1. โครงสรางพื้นฐานไดรับการปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมเีพยีงพอตอความตองการ 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 



๗๒ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทางคมนาคม 

สะพาน ระบบระบายนํ้าใหครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

- จาํนวนถนน สะพาน ไดรับการกอสราง ปรับปรุง 

ซอมแซม บํารุงรักษาใหใชงานไดตามปกติ 

- จาํนวนระบบระบายนํ้าท่ีกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม 

2. พัฒนาระบบสาธารณปูการใหครอบคลุมท้ังพื้นท่ี - จาํนวนสาธารณปูการท่ีไดรับการบํารุงรักษา 

 

3. พัฒนาระบบจราจร การแกไขปญหาจราจร การ

ลดทําผดิกฎจราจร 

 

- จาํนวนปายบอกทางท่ีตดิต้ัง/ปรับปรุง 

-จาํนวนท่ีดาํเนินการทาสตีีเสนจราจร 

- จาํนวนคร้ังท่ีมจีดัการอบรม 

4. พัฒนาระบบปองกนัอุทกภัยในชุมชน - จาํนวนพื้นท่ีท่ีไดรับการจดัระบบปองกนัอุทกภัย 

5. จัดทําผังเมอืง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูก

สราง 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีเกีย่วกบัการจดัระบบดานผงั

เมอืงและการควบคุมอาคาร 

 

 

 

 

 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานการจัดการศึกษา   

 เปาประสงค เพื่อเสริมสราง ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรดานการศึกษาใหมคีุณภาพและสงเสริม พัฒนา

การศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถงึ ซึ่งจะเปนการรองรับ    การเขาสูประชาคมอาเซยีน  

1. บุคลากรดานการศึกษามศัีกยภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

2. เด็ก เยาวชน และประชาชนมกีารศึกษาการเรียนรูตลอดชีวติทุกรูปแบบ 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง  และพัฒนาระบบ

การศึกษา 

 

- จาํนวนกจิกรรมท่ีเสริมสรางพัฒนาการในเด็ก 

- จํานวนบุคลากรดานการศึกษาไดรับการอบรม 

- จาํนวนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ

จดัสรรอาหารเสริม (นม) 

- จาํนวนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ

จดัสรรอาหารกลางวัน 

2. สงเสริมพัฒนาการศึกษาแกคนทุกกลุม  ทุกวัย  - จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีสงเสริมการศึกษา 

และพัฒนาแหลงเรียนรู - จาํนวนศูนยการเรียนรูในชุมชนท่ีจดัต้ังขึ้น 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานการศกึษา 



๗๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานสังคม และสงเสริมพัฒนาคณุภาพชีวติ 

 เปาประสงค1. เพือ่สนับสนุนโครงการ/กจิกรรม ดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

   2.เพือ่ใหประชาชนมคีณุภาพชีวติท่ีด ีมคีวามเขมแข็ง สามารถพึง่พาตนเองได  

1. ประชาชนมคีณุภาพชีวติท่ีดขีึ้น 

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค  

2. ประชาชนไดรับบริการทางดานสาธารณสุขอยางท่ัวถงึ 

3. มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน คณุภาพชีวติและสวัสดกิาร

ผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชน ให

ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 

-  จาํนวนของผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูดอยโอกาส เด็กและ

เยาวชนไดรับการสงเคราะห 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีสงเสริมคณุภาพชีวติใหกบั

ผูสูงอายุ ผูพกิาร ผูดอยโอกาส เด็กเยาวชนและ

ประชาชน 

2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกฬีาและกจิกรรม

นันทนาการสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมเสริมสรางสุขภาพ กฬีา 

นันทนาการท่ีจดัและ/หรือใหการสนับสนุน 

3. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสนิของประชาชนและระบบปองกนัและบรรเทา 

สาธารณภัย การฝกซอมแผนปองกนัภัย 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมเพือ่เสริมสรางฝกทักษะใน 

การปองกันและระงับอัคคภัีย 

- จาํนวนโครงการ/กจิกรรมท่ีพฒันาระบบปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3ดานสังคม และการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพชวีติ 

 



๗๔ 

 

 

 

 

 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิน่ 

 เปาประสงค เพือ่สงเสริมและปลูกฝงใหประชาชนมคีณุธรรม จริยธรรม มคีวามตระหนักในบทบาทหนาท่ีของพลเมอืงด ี

และทํานุบํารุงอนุรักษสบืสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีภูมปิญญาทองถิน่ ใหเปนเอกลักษณและคงอยูคูทองถิน่สบืไป

  

1. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิน่ไดรับการอนุรักษและสบืสาน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

2. ประชาชน เยาวชนไดรับการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน อนุรักษ เอกลักษณศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิ่น 

 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรม เกีย่วกบัการอนุรกัษ

วัฒนธรรมประเพณท่ีีจดัขึ้น 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมเกีย่วกบัเอกลักษณประเพณี

ทองถิน่ท่ีจดัขึ้นหรือใหการสนับสนุน 

2. สงเสริม สนับสนุนกจิกรรมทางศาสนา - จาํนวนกจิกรรมทางศาสนาท่ีจดัขึ้น 

3. สงเสริม สนับสนุนกจิกรรมปลูกฝงคณุธรรม 

จริยธรรมใหกบัเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิน่ 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีจดัขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5ดานการสาธารณสุข การจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานศาสนา ศลิปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถิ่น 

 



๗๕ 

 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 เปาประสงค 1. เพือ่พัฒนาดานสาธารณสุข แกไขปญหาสาธารณสุขใหมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น  

2. เพือ่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ใหเกดิความย่ังยนื และ 

ไดรับการดูแลฟนฟูอยางตอเนือ่ง 

1. การจดัการขยะมูลฝอย นํ้าเสยี ไดรับการจดัเกบ็และบําบัดอยางถกูวธีิ และไมทําลายสิง่แวดลอม 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมไดรับการอนุรักษ ฟนฟู และมพีื้นท่ีสเีขยีวเพิม่ขึ้น 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. จัดระบบบําบัดนํ้าเสยี การจัดการกําจัดขยะมูล

ฝอย สิง่ปฏกิลูในชุมชนอยางถกูหลักสุขาภิบาล 

- จํานวนการจางเหมาบุคคลภายนอกกําจัดขยะมูลฝอย 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีดาํเนินการ 

2. การสรางความตระหนักและจติสํานึกในการดูแล

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมการสรางจติสํานึกในการดูแล

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

3. ปรับปรุงภูมทัิศน แหลงพักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะและเพิม่พื้นท่ีสเีขยีวในชุมชน 

 

- จาํนวนโครงการท่ีมกีารปรับปรุงภูมทัิศน 

สวนสาธารณะ แหลงพักผอนหยอนใจ 

- จํานวนการจางเหมาบุคคลภายนอกดูแลรักษา

สวนสาธารณะ 

4. อนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้า

ธรรมชาติในชุมชน 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมรณรงคเกีย่วกบัการอนุรกัษ 

ฟนฟู แมนํ้าลําคลองแหลงนํ้าธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานเศรษฐกจิ การทองเท่ียว และสงเสริมอาชีพ 

 เปาประสงค 

1. เพือ่ใหประชาชนไดฝกและพัฒนาอาชีพ เพิม่มูลคาผลติภัณฑชุมชน ใหประชาชน 

รายไดเพิม่ขึ้น 

2. เพือ่พัฒนาแหลงทองเท่ียว เปนท่ีรูจกัของนักทองเท่ียว 

 
1. ประชาชนมอีาชีพและรายไดเพิม่ขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

2. สถานท่ีทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 
 



๗๖ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาและการฝกทักษะความรู

ในเร่ืองอาชีพและการเพิม่รายไดแกคนทุกกลุมทุกวัย 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมอบรมใหความรูการประกอบ

อาชีพและเพิม่รายได 

2. สงเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนและ

สงเสริมหัตถกรรมทองถิน่ 

 

- จาํนวนกลุมอาชีพไดรับการพัฒนา 

- จาํนวนกลุมการผลติสนิคาหัตถกรรม 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีเกีย่วของกบัการสงเสริม

สนับสนุนกระบวนการผลติและแปรรูปทางการเกษตร 

3. สรางเอกลักษณของชุมชน และพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจกัของนักทองเท่ียว 

- จาํนวนแหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนา ปรับปรุง 

- จํานวนโครงการ/กจิกรรมสงเสริมหรือประชาสัมพันธ

การทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พนัธกจิ   พัฒนาดานการบริหารจัดการของเทศบาล และพัฒนาองคกร 

 เปาประสงคเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการของเทศบาล และการพัฒนาองคกรใหมี 

ประสทิธิภาพและดําเนินงานสอดคลองกบัความตองการของทุกฝาย และสงเสริมสนับสนุน 

เครือขายทุกภาคสวนใหเกดิความเขมแข็งและการมสีวนรวมในการทํางาน 

1. การบริหารจัดการของเทศบาลเกดิประสทิธิภาพและสามารถดําเนินงานสอดคลองกับนโยบายในระดับตางๆ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  

2. ประชาชนมคีวามเขาใจและมสีวนรวมในการบริหารจดัการทองถิน่มากขึ้น 

3. องคกรมสีถานท่ี อุปกรณเคร่ืองมอื เคร่ืองใชเพือ่การปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสม 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

1. สงเสริม สนับสนุนการมสีวนรวมของประชาชน  - จํานวนโครงการ/กจิกรรมท่ีประชาชนเขามามสีวนรวม 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศการสือ่สารในการรับรู

ขาวสารและขอมูลใหแกประชาชนอยางครอบคลุมและ

ท่ัวถงึ 

- จาํนวนชองทางท่ีประชาสัมพันธในการรับรูขาวสารและ

ขอมูลของเทศบาล 

3. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองมอืเคร่ืองใช และ

อาคารสถานท่ีท่ีใชในการปฏบัิตงิาน 

 

- จาํนวนท่ีมกีารจดัซื้อวัสดุ ครุภณัฑท่ีใชในการปฏบัิตงิาน 

- จาํนวนท่ีมกีารกอสราง ปรับปรุงอาคารสถานท่ี

ปฏบัิตงิานของเทศบาล 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกร - จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาทักษะดานความรูท่ี

เกีย่วของ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 ดานการบรหิารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองคกร 
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5. ปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล - รอยละของรายไดท่ีจดัเกบ็ท่ีเพิม่ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

1. เพือ่เสรมิสราง ปรับปรุง พฒันาระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณปูโภค  

2.3 เปาประสงคเพือ่การพฒันา 

สาธารณปูการ ใหมมีาตรฐานและทัว่ถงึ 

2. เพือ่เสรมิสรางปรับปรุงพฒันาสถานศกึษาและบคุลากรดานการศกึษาใหมคีณุภาพ   

และสงเสรมิพัฒนาการศกึษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถงึซึ่งจะเปนการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน 

3. เพือ่ใหประชาชนไดฝก  และพฒันาอาชีพ  เพิม่มูลคาผลติภัณฑชุมชนใหประชาชนม ี

รายไดเพิม่ขึ้น   

4. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว 

5. เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหเกดิความยั่งยนื  และไดรับการ 

ดูแลฟนฟูอยางตอเนื่อง  

6.  เพือ่สงเสรมิและปลกูฝงใหประชาชนมคีณุธรรม  จรยิธรรม  มคีวามตระหนกัใน 

บทบาทหนาที่ของพลเมอืงด ี และทํานุบํารุง  อนุรักษสบืสานศลิปวัฒนธรรม  ประเพณภูีมปิญญาทองถิ่น  ใหเปน

เอกลักษณและคงอยูคูทองถิ่นสบืไป 

7. เพื่อสนับสนุนโครงการ/กจิกรรมดานการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  และให 

ชุมชนปราศจากปญหายาเสพตดิ 

8. เพือ่ใหประชาชนมคีณุภาพชีวติทีด่ ีมคีวามเขมแขง็สามารถพึง่พาตนเองได 

9. เพือ่เพิม่ศักยภาพการบรหิารจัดการของเทศบาล  และการพฒันาองคกรใหมี 

ประสทิธภิาพ  และดาํเนนิงานสอดคลองกบัความตองการของทกุฝาย  และสงเสรมิ  สนบัสนุนเครอืขายทกุภาค

สวนใหเกดิความเขมแขง็และการมสีวนรวมในการทาํงาน 

  4

2.4 จุดยืนทางยุทธศาสตร   

จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 

11  ยุทธศาสตรชาต ิและยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามคีวามเช่ือมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทาง

กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ

พัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรยีมการพัฒนา  เปนการนําภูมคิุมกันที่มอียูพรอมทัง้เรงสรางภูมคิุมกันในทองถิ่นให

เขมแขง็ขึ้น เพือ่เตรยีมความพรอมคนสงัคมและระบบเศรษฐกจิของชุมชนใหสามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจาก

การสภาวะการณเปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสมโดยใหความสาํคญักบัการพฒันาคน สงัคมเศรษฐกจิภายในชุมชนให

มคีณุภาพ ใชทรัพยากรทีม่อียูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกดิประโยชนสงูสดุรวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกจิดวย

ฐานความรู เทคโนโลย ีนวัตกรรมและความคดิสรางสรรค บนพื้นฐานการผลติและการบรโิภคที่เปนมติรตอ
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สิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยนืของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 4เทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลังสวนมจีุดเดน และจุดแข็งคอื มสีภาพภูมปิระเทศท่ีตดิชายฝงทะเล  เอื้อตอการทําประมง  เปนแหลงตกปลาทะเล  

เปนแหลงอาหารทะเล  เปนศูนยกลางเช่ือมโยงไปสูแหลงทองเท่ียว ทางทะเล  และเปนแหลงจอดเรือเพือ่หลบคลืน่ลม  พักเติมนํ้ามัน 

และซอมแซม  โดยเฉพาะ พื้นท่ีชายทะเลเหมาะแกการทองเท่ียวและพักผอน  จงึไดกาํหนดจดุยนืทางยุทธศาสตร ( Positioning) คอื 

“ปากน้ําหลังสวนเมืองนาอยู คุณภาพชวีติด ีเศรษฐกิจกาวหนา พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจัก” 

   

2.5 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

       การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของเทศบาลมคีวามเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม  ดังนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวเิคราะหเพือ่พฒันาทองถิน่ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล     

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร 
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 3.1  การวเิคราะหกรอบการจดัทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิน่  ตามประเด็นการพัฒนาทองถิน่  

ประกอบดวย  ขอบขายและปริมาณของปญหา  พื้นท่ีกลุมเปาหมาย  และการคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1)  ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา / 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

1. ขาดสะพานคนเดนิ และ

ทางเดนิเทาท่ีสะดวก 

ปลอดภัยในการสัญจร 

 

 

2. ถนนบางสายยังไมมี

ความสะดวกในการ

คมนาคมเทาท่ีควร  เชน  

ผวิจราจรชํารุดเสยีหาย  

ถนนแคบ   ไมมเีสนจราจร 

 

หมูท่ี 1  ต.ปากนํ้า 

อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

 

 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน        

ต.ปากนํ้า  อ.หลังสวน  

จ.ชุมพร 

 

 

 

ประชาชนผูอยูอาศัย

ในพื้นท่ี  

 

 

 

ประชาชนท่ัวไป 

 

กอสรางสะพานคนเดนิและ

ทางเดนิเทาในบริเวณท่ี

จาํเปน  เพือ่ความสะดวก

ในการสัญจรของประชาชน 

-  กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หรือ แอสฟล

ติกสคอนกรีต  

-  ซอมแซมถนนสาย  

ตางๆ ท่ีชํารุดใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดด ี

-  ขยายผวิจราจรถนนท่ี

แคบใหกวางขึ้น 

- ตีเสนจราจรเพือ่ความ

ปลอดภัยในการสัญจร 

 

 

 

 

 

 

2)  ประเดน็งานสงเสรมิคณุภาพชวีติของประชาชน 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา /  

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

1.งบประมาณในการจดั

สวัสดกิารชุมชนใหแก

ประชาชนตําบลปากนํ้าอ.

หลังสวน   

จ.ชุมพรยังไมเพยีงพอ 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน      

ต.ปากนํ้า  อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร 

ประชาชนตําบล

ปากนํ้า  อ.หลังสวน  

จ.ชุมพร 

สนับสนุนงบประมาณในการ

จดัสวัสดกิารชุมชนตําบล

ปากนํ้าอ.หลังสวน  จ.ชุมพร 



๘๐ 

 

2. ขาดบุคลากรทาง

การศึกษาท่ีมีความรู

ความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศ 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน      

ต.ปากนํ้า  อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร 

เด็กและเยาวชนใน

เขตตําบลปากนํ้า  

อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

จัดหา / จัดจางครูสอน

ภาษาตางประเทศใหแกเด็ก

และเยาวชนในทองถิน่ 

3. ปญหาเด็กติดเกมส  

โดยเฉพาะในชวงท่ีมเีวลา

วาง เชน ในชวงปดภาค

เรียน 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน      

ต.ปากนํ้า  อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร 

เด็กและเยาวชนใน

เขตตําบลปากนํ้า  

อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

จดักจิกรรมเสริมทักษะใหแก

เด็กและเยาวชนในชวงปดภาค

เรียน 

4. พื้นท่ีและอุปกรณ 

สําหรับการออกกําลังกายมี

ไมเพยีงพอตอความ

ตองการของประชาชนใน

ทองถิน่ 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  ต.

ปากนํ้า  อ.หลังสวน จ.

ชุมพร 

ประชาชนท่ัวไป จดัพื้นท่ีสวนสุขภาพ  พรอม

อุปกรณสําหรับการออก

กําลังกายท่ีเหมาะสมกับคน

แตละวัย   

5. ตองการใหมกีารสงเสริม

อาชีพเพือ่เพิม่รายไดใหแก

ประชาชนในพื้นท่ี 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  ต.

ปากนํ้า  อ.หลังสวน จ.

ชุมพร 

ประชาชนตําบล

ปากนํ้า  อ.หลังสวน  

จ.ชุมพร 

- สนับสนุนการประกอบ

อาชีพของประชาชนใน

ทองถ่ิน 

- ฝกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม

รายได เชน การซอมอวน 

การทาํลอบ การแปรรูป 

สัตวน้ําเปนตน 

6. การม่ัวสุมของเด็กและ

เยาวชนอันเปนท่ีมาของ

ปญหายาเสพติด  ปญหา

การทะเลาะววิาท 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน   

ต.ปากนํ้า  อ.หลังสวน  

จ.ชุมพร 

เด็ก  เยาวชน และ

ประชาชนท่ัวไป 

รณรงค / สงเสริมการจดั

กจิกรรมท่ีเปนการใชเวลาวาง

ใหเกดิประโยชนใหแกเด็กและ

เยาวชนในทองถิน่ 

3)  ประเด็นการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอย 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา /  

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

1.ตองการใหติดต้ังปาย

จราจรใหท่ัวถงึ เพือ่ความ

ปลอดภัยในการใชรถ      

ใชถนน 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  ต.

ปากนํ้า  อ.หลังสวน จ.

ชุมพร 

ประชาชนท่ัวไป ติดต้ังปายเตอืน  ปาย

บังคบัจราจร บริเวณทาง

แยกและจุดเสี่ยงตาง ๆ 

2. ผูท่ีมบีานเรือนอยูติดกบั    

ทางเทามักวางสิ่งของรุกล้ํา

พื้นท่ีทางเทา รวมถงึทางเทา

บางสวนชํารุด  ทําใหผูใช 

ทางเทาในการสัญจรไดรับ

หมูท่ี 1  และ หมูท่ี  3

ต.ปากนํ้า  อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร 

ประชาชนท่ัวไป  -  บังคับใชกฎหมายกับ 

ผูรุกล้าํทางเทา 

-  ปรับปรุง ซอมแซม  

ทางเทาใหอยูในสภาพ     

ท่ีใชงานไดด ี
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ความเดอืดรอน 

3. ประชาชนขาดความรู 

ความเขาใจดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  ต.

ปากนํ้า  อ.หลังสวน จ.

ชุมพร 

ประชาชนตําบล

ปากนํ้า  อ.หลังสวน  

จ.ชุมพร 

จดัอบรมความรูดานการ

ปองกนัและบรรเทา    

สาธารณภัยแกประชาชน

ในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  ประเด็นเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา /  

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

1. ตองการใหมกีารจดั

เทศกาลอาหารทะเล เพือ่

สงเสริมการทองเท่ียว 

ชายทะเลปากนํ้า     

หลังสวน  ต.ปากนํ้า  อ.

หลังสวน จ.ชุมพร 

ประชาชนตําบล

ปากนํ้า  อ.หลังสวน  

จ.ชุมพร 

จดักจิกรรมเทศกาล

อาหารทะเลปากนํ้า หลัง

สวนเปนงานประจาํปของ

ทองถิน่ 

2. ตองการใหติดต้ังปาย

แนะนํา / บอกทางไปสถานท่ี

ทองเท่ียวและสถานท่ี  

สําคัญ ๆ บริเวณทางแยก

ตาง ๆ 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  ต.

ปากนํ้า  อ.หลังสวน จ.

ชุมพร 

ประชาชนและ

นักทองเท่ียวท่ัวไป 

ติดต้ังปายแนะนํา /ปาย

บอกทางไปสถานท่ี

ทองเท่ียวและสถานท่ี  

สําคัญ ๆ บริเวณทางแยก

ตาง ๆ เพือ่อํานวยความ

สะดวกแกผูใชเสนทาง 

3. ตองการใหมถีนนเพือ่ใช

เปนทางสาธารณะจากทาง

หลวงชนบท - ชายทะเล

บริเวณหมูท่ี 4 

หมูท่ี 4  ต.ปากนํ้า      

อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

ประชาชนและ

นักทองเท่ียวท่ัวไป 

จดัหาท่ีดนิเพือ่ใชเปนทาง

สาธารณะจากทางหลวง

ชนบท-ชายทะเลบริเวณ

หมูท่ี 4 

4. ตองการใหมศูีนย ชายทะเลปากนํ้า     ประชาชนและ ต้ังศูนยจาํหนายสนิคา
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จาํหนายสนิคาพื้นเมอืง  เชน 

อาหารทะเลแปรรูป บริเวณ

ชายทะเลปากนํ้าหลังสวน 

หลังสวน  ต.ปากนํ้า  อ.

หลังสวน จ.ชุมพร 

นักทองเท่ียวท่ัวไป พื้นเมอืงสําหรับบริการ

ประชาชนท่ัวไปและ

นักทองเท่ียว 

5. ตองการใหมกีารจดัอบรม

เยาวชนเพือ่ทําหนาท่ีเปน

มัคคุเทศก 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน  ต.

ปากนํ้า  อ.หลังสวน จ.

ชุมพร 

เยาวชนตําบลปากนํ้า  

อ.หลังสวน  จ.ชุมพร 

จดัอบรมเยาวชนสําหรับ

ทําหนาท่ีเปนมัคคเุทศก

ของทองถิน่ เพือ่สงเสริม

การใชเวลาวางใหเกดิ

ประโยชนและเปนการ

สงเสริมการทองเท่ียว 

 

 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา / 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

6. บริเวณริมทะเล ซึง่เปน

สถานท่ีทองเท่ียวของทองถิน่

ควรไดรับการพัฒนาใหเปน

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ 

บริเวณริมทะเลตั้งแต   

หนาวัดแหลมสน – 

เขื่อนก้ันทรายปากน้ํา

หลังสวน 

ประชาชนและ

นักทองเท่ียวท่ัวไป 

ปรับปรุง และพัฒนา

สถานท่ีทองเท่ียวริมทะเล  

ต้ังแตหนาวัดแหลมสน – 

เขือ่นกั้นทรายปากนํ้า 

หลังสวน ใหมคีวาม

นาสนใจและเปนท่ีดงึดูด

นักทองเท่ียว 

5)  ประเด็นบรหิารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา /  

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

1. ขยะจากชุมชนและ

อุตสาหกรรมมปีริมาณเพิม่

มากขึ้นทุกป  โดยยังขาด 

การบริหารจดัการท่ีมี

ประสทิธิภาพ 

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน   

ต.ปากนํ้า อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร   

ประชาชนท่ัวไป   - สงเสริมการคดัแยกขยะ 

- เผยแพรความรูและ

สรางความตระหนัก      

ในการรักษาสิง่แวดลอม 

6)  ประเด็นการบรหิารจัดการ 

ขอบขายและ 

ปรมิาณของปญหา /  

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย กลุมเปาหมาย 
การคาดการณ 

แนวโนมในอนาคต 

1. ประชาชนไมเห็น

ความสําคญัของการมสีวน

เขตเทศบาลตําบล

ปากนํ้าหลังสวน   

ประชาชนในเขต

เทศบาลตําบล

รณรงค / สรางความ

เขาใจ / จงูใจประชาชนให



๘๓ 

 

รวมในการบริหารจดัการ

ทองถิน่ 

ต.ปากนํ้า อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร   

ปากนํ้าหลังสวน มสีวนรวมในการบริหาร

จดัการทองถิน่ใหมากขึ้น 

 ผลการวิเคราะหผังเมอืงรวมหรอืผังเมอืงเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ

ในมติพิืน้ที ่

  จากการศึกษาถงึสภาพท่ัวไปทางกายภาพ  ศักยภาพ  ปญหา  และขอจํากัดของพื้นท่ีในเขตผังเมอืงรวมชุมชน

ปากนํ้าหลังสวน  ตลอดจนนโยบายการพัฒนา  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดชุมพร  และวัตถปุระสงคในการวางผงัและปรัง

ปรุงผังเมอืงรวมชุมชนปากนํ้าหลังสวน (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) สรุปมแีนวความคดิหลักในการวางผงั ดังน้ี 

1. พัฒนาและสงเสรมิบรเิวณศูนยกลางชุมชนเดมิ คอื ชุมชนเทศบาลตําบล 

ปากนํ้าหลังสวน  ซึ่งเปนศูนยกลางระดับตําบล  ในการใหบริการดานการบริหาร  เศรษฐกจิ การศึกษา การบริการพาณชิยกรรม  

และการทองเท่ียวในระดับตําบล  บริการแกประชาชนในพื้นท่ีและใกลเคยีงผงัเมอืงรวมน้ีเดมิครอบคลุมทองท่ีตาํบลบางนํ้าจดื  

ตําบลปากนํ้า และตําบลบางมะพราว ตอมาไดมกีารประกาศยกฐานะจากสุขาภบิาลปากนํ้าหลังสวนเปนเทศบาลตําบลปากนํ้าหลัง

สวน    และไดผนวกองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าหลังสวนเขาดวยกนั  รวมเปนเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน  ดังน้ันผงั

เมอืงรวมชุมชนปากนํ้าหลังสวน (ปรับปรุงคร้ังท่ี 1) จงึมพีื้นท่ีวางผงัเพิม่ขึ้นจากเดมิคอืผนวกองคการบริหารสวนตําบลปากนํ้าหลัง

สวนและพื้นท่ีใกลเคยีง 

  ท้ังน้ี ภายในพื้นท่ีวางผงัมไิดกาํหนดศูนยกลางรอง  เนือ่งจากชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลบางนํ้าจดื  และ

ลักษณะการขยายตัวองคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวเปนชุมชนประมงด้ังเดมิ  อาศัยบริเวณปากนํ้าหลังสวน  ซึง่ท้ังสอง

ชุมชนสามารถเดนิทางใชบริการในบริเวณศูนยกลางหลัก คอื ชุมชนเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวนไดอยางสะดวกและระยะทางใกล 

2. ปองกันการบุกรุกรมิฝงแหลงน้ําธรรมชาตทิี่สําคัญของชุมชน คอื แมน้ํา 

หลังสวน  จงึไดกาํหนดใหริมสองฝงแมนํ้าหลังสวน  มรีะยะหาง 6 เมตร  เพือ่เปนกนัชนการบุกรุกและสงวนรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอีกดวย  นอกจากน้ี  ยังไดกาํหนดพื้นท่ีริมชายฝงอาวไทยต้ังแตดานเหนอืถงึตอนกลางของผงั  

เวนระยะหางจากชายฝงดวย  เชน บริเวณริมชายฝงทะเลอาวไทยทางดานเหนอืของวัดแหลมสน  กาํหนดระยะหางชายฝง 20 เมตร 

และบริเวณริมชายหาดมศีาลสมเด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิแ์ละสวนสาธารณะ  ไดกาํหนดเปนพื้นท่ีโลงเพือ่นันทนาการ

และการรักษาคณุภาพสิง่แวดลอม (สเีขยีวออน) เพือ่เปนสถานท่ีพกัผอนหยอนใจของประชาชนเพือ่เปนสถานท่ีออกกาํลังกาย และ

สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสาํคญัตอเนือ่งกบัการกราบนมัสการพระพุทธพรชัยมงคลมุนท่ีีสวยงานท่ีวดัแหลมสน 

3. เพื่อควบคุมการขยายตัวของชุมชนบรเิวณถนนสายหลัก  ทางหลวง 

แผนดนิหมายเลข 4002 และทางหลวงชนบท ชพ 4012  ใหมรีะยะถอยรนพื้นท่ีขนานริมทางใหมกีารใชประโยชนท่ีดนิท่ีเหมาะสม  

และเพื่อความคลองตัวของการจราจร 

 

 

 

 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนา 

ในปจจบัุนและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน ดวยเทคนิค  SWOT  Analysis(จุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

  การวเิคราะหศักยภาพเพื่อประเมนิสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาล

ตําบลปากนํ้าหลังสวน  เปนการประเมนิโดยวเิคราะหถงึโอกาสและภาวะคกุคามหรือขอจาํกดั อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมผีล

ตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวน  รวมท้ังเปนการวเิคราะห  จดุออน  จดุแข็งของเทศบาลตําบลปากนํ้า

หลังสวน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิน่ซึง่ท้ังหมดเปนการประเมนิสถานภาพของเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวนในปจจบัุน 

โดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจบัุนเทศบาลตําบลปากนํ้าหลังสวนมสีถานภาพการพัฒนาอยูจดุไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการ



๘๔ 

 

กาํหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป  ท้ังน้ี โดยใชเทคนิค  SWOT Analysisการพจิารณาถงึปจจัยภายใน  ไดแก  จุดแข็ง (Strength – 

S)   จดุออน (Weak - W)  และปจจยัภายนอก ไดแก  โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค (Theat - T)  เปนเคร่ืองมอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเครือ่งมือ  SWOT   
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จุดแข็ง( Strength ) 

-  การแบงสวนราชการ การกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของแตละกองมคีวามชัดเจน 

-  มคีําส่ังมอบหมายแบงงาน และหนาท่ีความ

รับผดิชอบชัดเจน 

-  การประสานงานระหวางกอง / ฝายภายใน

หนวยงานเปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและไดรับ

ความรวมมอืเปนอยางด ี

-  มกีารนําสือ่สารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใชทําใหการติดตอประสานงานเปนไปอยาง

รวดเร็ว 

-  สํานักงานต้ังอยูในทําเลท่ีสะดวกตอการ

เดนิทางมาติดตอ 

-  สภาพภูมปิระเทศท่ีตดิชายฝงทะเล เอื้อตอการ

ทําประมง  เปนแหลงตกปลาทะเล  เปนแหลง

อาหารทะเล  เปนศูนยกลางเช่ือมโยงไปสูแหลง

ทองเท่ียวทางทะเล  และเปนแหลงจอดเรือเพือ่

หลบคลืน่ลม  พักเติมนํ้ามัน และซอมแซม 

-  พื้นท่ีชายทะเลเหมาะแกการทองเท่ียวและ

พักผอน 

-  ประชาชนมคีวามสนใจในดานกฬีา 

-  ประชาชนสวนใหญใหความสําคญัและเขา

รวมกจิกรรมงานประเพณแีละวัฒนธรรมตาง ๆ 

 

จุดออน( Weak ) 

-  การบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาด

ประสทิธิภาพ   

-  การบริหารงบประมาณยังขาดประสทิธิภาพ 

มกีารโอนงบประมาณบอยคร้ัง 

-  การสบืคนเอกสารยังขาดความสะดวก 

รวดเร็ว เนือ่งจากขาดระบบฐานขอมูลท่ีเปน

สัดสวน 

-  อุปกรณเคร่ืองใชมไีมเพยีงพอ  โดยเฉพาะ

อุปกรณเคร่ืองใชเกีย่วกบัการปองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 

-  การปรับปรุงผังเมอืงยังไมเสร็จสมบูรณทําให

ไมสามารถบังคบัใชไดอยางเต็มท่ี 

-  ขาดบุคลากร/ผูชํานาญการในการใหความรู

ดานสงเสริมอาชีพแกประชาชน 

-  ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมอืง เชน การขาดวนัิยจราจร  สุนขั/แมว

จรจดั แผงขายสนิคาท่ีไมเปนระเบียบ เปนตน 

-  ปญหาดานสิง่แวดลอม เชน ปญหาขยะ 

มลพษิเนือ่งจากนํ้าเนาเสยี มลภาวะทางอากาศ 

ท่ีนบัวันจะเพิม่มากขึ้น 

-  การบังคบัใชระเบียบ กฎหมายของทองถิน่ยัง

ไมเครงครัดและท่ัวถงึ 

-  การนํานโยบายไปสูการปฏบัิตยัิงไม

ครอบคลุมภารกจิและความตองการของ

ประชาชนโดยรวม 

 

ป
จจัยภ

ายใน 

 

 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกทีเ่ก่ียวของ 
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โอกาส( Opportunity ) 

-  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550  ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิน่มี

อิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของ

ประชาชนในทองถิน่  

-  พระราชบัญญตักิาํหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่  

พ.ศ. 2542 สนับสนุนองคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในการจดัระบบบริการสาธารณะเพือ่

ประโยชนของประชาชนในทองถิน่อยางเทาเทียม

และท่ัวถงึ 

-  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนางาน

ศิลปหัตถกรรมและผลติภัณฑชุมชน และการผลติ

สนิคาในทองถิน่ 

-  เปนหนวยงานท่ีมคีวามใกลชิดกบัประชาชน

มากท่ีสดุ ทําใหสามารถแกไขปญหาและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงจดุ 

 

อปุสรรค( Threat ) 

-  ปญหาการจราจรติดขัด เนื่องจากถนนแคบ  

หากจะขยายถนนไดตองอาศัยความรวมมอื 

จากพีน่องประชาชนเพือ่อุทิศท่ีดนิ 

-  คาครองชีพท่ีสงูขึ้น ความผนัผวนของราคา

สนิคาอุปโภค บริโภค 

-  ภัยธรรมชาติท่ีไมสามารถปองกนัได 

-  ประชาชนในทองถิน่ไมเห็นความสําคญัของ

การมสีวนรวมในการพัฒนาและการบริหาร

จดัการทองถิน่และขาดความตระหนักในหนาท่ี

และความรับผดิชอบรวมกนัตอสังคม 

-  การรวมกลุมเพือ่ดําเนินการดานเศรษฐกจิ

ของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพยังขาดความ

เขมแข็ง 

-  ประชากรแฝงมจีํานวนมาก ยากตอการ

ควบคุมและสิ้นเปลอืงงบประมาณดานการ

บริการสาธารณะ 

-  ไดรับมอบภารกจิตามนโยบายตาง ๆ ของ

รัฐบาลแตงบประมาณท่ีรฐับาลจดัสรรมาให 

ไมเพยีงพอกบัภารกจิท่ีไดรับ 

 

ป
จจัยภ

ายน
อก 

 

 

                                                         ********************** 
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สวนที่ สวนที่ 33  

 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผดิชอบหลัก 

หนวยงาน

สนับสนุน 

๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล เทศบาล

ตําบล

ปากนํ้า 

หลังสวน 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

กองชาง 

๒ ดานงานสงเสริมคณุภาพชีวติ บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอม 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสังคม

สงเคราะห 

สํานักปลัดเทศบาล 

การดําเนินงานอืน่ๆ แผนงานงบกลาง สํานักปลัดเทศบาล 

๓ ดานการจดัระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบเรียบรอย 

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล 

๔ ดานการวางแผน การสงเสริม

การลงทุน  พาณชิยกรรมและ

การทองเท่ียว 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสรางความ

เขมแข็ง 

สํานักปลัดเทศบาล 

๕ ดานการบริหารจัดการและการ

อนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอม 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิง่แวดลอม 

๖ ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต

ประเพณแีละภูมปิญญาทองถิ่น 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานการศาสนา

วัฒนาธรรมและ

นันทนาการ 

กองการศึกษา 

7 ดานการบริหารจัดการของ

เทศบาลและการพัฒนาองคกร 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

สํานักปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 

บริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสรางความ

เขมแข็ง 

 

รวม 7 ยุทธ ๔ ดาน ๑๐ แผนงาน ๕ สํานัก/กอง 

 

 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏบัิติ 
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สวนที่ สวนที่ 44  

 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ท้ังน้ี  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือใน
การพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังน้ัน  องคกรปกครองสาวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดงัน้ี     

 
 
 
 
 

แนวทางการ... 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 

การติดตามและประเมนิผล 



๘๙ 

 

     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยทุธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๑. ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของ
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครองการเลอืกตัง้ ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลอืกตัง้ 
ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  



๙๐ 

 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การประศุสัตว 
การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใช
ขอมลู จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการประชุม
ประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไข
ปญหาสําหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

ประเด็น.... 



๙๑ 

 

 
 

ประเด็น... 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลกัเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยทุธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงคของ

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองการจะ
เปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธ
ท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใชผลของ
การบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจ
สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit(จุดแข็ง) W-Weakness (จดุออน) O-
Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ีสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  



๙๒ 

 

แตละประเด็นกลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

 
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสู
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสู
การทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
2  การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔ 8 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน        (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดงัน้ี     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรปุสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 



๙๓ 

 

     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สงัคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยัง่ยนื ภายใตหลกัประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

แนวทาง... 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลกัเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน
สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมนิผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม 
งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามท่ีได
กําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
นําแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และยุทธศาสตร
การพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชา

๑๐  



๙๔ 

 

รัฐ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงคสอดคลอง
กับโครงการ 
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง

ควรประกอบดวยขอมลูดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลว
เขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน 
สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย 

(๕)  



๙๕ 

 

  

งบประมาณไดถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําท่ีไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก
กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุมเปาหมายรอง 
โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสู
ผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดบั
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕)  



๙๖ 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจนหรือ
การเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ไดมาก 
เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี 
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลวตอยอด
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ี
ไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ทองถ่ินตองเปนโครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดําเนินการเอง
หรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ีจะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการจดัทํา
โครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลกัเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) ท่ี 
สามารถวัดได ( measurable) ใชบอกประสทิธิผล ( effectiveness) ใชบอก
ประสิทธิภาพ ( efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนด
รอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การ
คาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง 
(๑) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๓. สรุปผลการพฒันาทองถิน่ 

๓.๑ การวัดผลในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 

 (๑) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพือ่ใชเปนเคร่ืองมอืในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุเปาหมายท่ี

วางไว เกดิประสทิธิภาพประสทิธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกบัประชาชน  ในการจดัทําแผนพัฒนาน้ันจะตองมกีารติดตามและ

ประเมนิแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด 

๖  ขอ ๒๙   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 

๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา ซึง่คณะกรรมการ
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จะตองดําเนินการกาํหนดแนวทาง วธีิการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิน่  เพือ่ใหผูบริหารทองถิน่เสนอตอ

สภาทองถิน่  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิน่  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิน่

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสบิหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสบิวันโดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดอืนธันวาคมของทุกป   

  โดยเครือ่งมือทีใ่ชในการติดตามและประเมินผลในเชงิปรมิาณ  มีดงันี ้

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

แบบประเมนิคณุภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชงิคุณภาพ 

การจดัผลเชิงคณุภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพงึพอใจในการวัดผลเชิงคณุภาพโดยภาพรวม โดยไดมกีาร

ประเมนิความพงึพอใจ  ซึง่การประเมนิความพงึพอใจทําใหทราบถงึผลเชิงคณุภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครือ่งมือทีใ่ชในการประเมินความพงึพอใจ  มีดงันี ้

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมนิความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมนิความพงึพอใจของประชาชนท่ีมตีอการใหบริการ 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

 ๑. เกดิการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการหลาย

ขั้นตอน สลับสับซอน 

 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากขึ้น  

 ๓.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจดุเพราะขอจาํกดัของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบางเร่ืองอาจ

ทําไมได   
 

๔.๒ ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

 ๑)  การจดัทําแผนพัฒนาทองถิน่สีป่ควรพจิารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจดัทํา

แผนพัฒนาทองถิน่สีป่และใหมคีวามสอดคลองกนั   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปปควรพจิารณางบประมาณและคํานึงถงึสถานะการคลังในการพจิารณา

โครงการ/กจิกรรม ท่ีจะบรรจใุนแผนพัฒนาถิน่สีป่  

๓)  ควรเรงรัดใหมกีารดําเนินโครงการ/กจิกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัตงิบประมาณรายจายใหสามารถดําเนินการได

ในปงบประมาณน้ัน   

๔)  เทศบาลควรพจิารณาต้ังงบประมาณใหเพยีงพอและเหมาะสมกบักบัภารกจิแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ 

ซึง่จะชวยลดปญหาในการโอนเพิม่ โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 

 

 

*************************** 

 

 

http://www.dla.go.th/�


๙๙ 

 

 

 

 


	สถิติอาชญากรรมและอุบัติภัย

